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Carta del director

Un poble en marxa
Amic lector:

El títol que heu llegit a la portada ens ha semblat que reflecteix molt exacta-
ment l'actitud de més d'un quart de milió de persones que van acudir a la ma-
nifestació del Parc de la Ciutadella per tornar a deixar clar allò que el poble de
Catalunya vol exactament: l'Estatut, ara.

Fer a Catalunya, la democràcia vol dir Estatut, perquè ni hi haurà Estatut
sense democràcia ni hi haurà democràcia a Catalunya si no hi ha Estatut,

I és evident que una cosa i l'altra tenen enemics. Aquesta setmana hem de
reflectir un nou intent d'estendre el terrosrisme a les poblacions catalanes. L'a-
temptat al regidor d'Esplugues i el que va tenir per objectiu un policia que feia
guàrdia davant de la caserna mostren un intent desestabilitzador que condem-
narem fermament,

D'altra part, les sorprenents normatives que de sobte retallen els poders dels
alcaldes, no solament en matèria d'ordre públic sinó també a l'hora d'escollir el
seu equip, ens diuen clarament que UCD no és un bon perdedor i que només
entén la llibertat quan l'administren els seus homes,

Més endavant vindrà la discusió del text a les Corts. Així com la majoria
d'alcaldes catalans va reivindicar l'Estatut sense retalls a la presa de possessió,
els pocs alcaldes del partit governamental no van esmentar res sobre retalls a
l'entrar al consistori. És una mala senyal però no està gens clar que se'n surtin.
Al Parc de la Ciutadella hi havia un poble en marxa i la política de consens que-
dava enterrada.
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L'estrofa del nostre himne era un clar avis en boca dels
més de tres-cents mil catalans que en la manifestació del
dia vint-i-dos reclamaven la urgència de l'aprovació de

l'Estatut d'autonomia.
Amb l'aprovació de la Constitució i

la disolució de les Corts Generals,
l'Estatut de Catalunya, presentat a la
comissió constitucional pocs dies
abans, entrava en via morta. La pree-
minència de les eleccions legislatives i
municipals, col·locava en segon terme
l'Estatut.

Després de les eleccions munici-
pals, la urgència de l'autonomia situa-
va l'Estatut en el seu lloc just, el primer
en la llista de les reivindicacions pen-
dents del poble de Catalunya. Així ho
van entendre els nostres polítics que
amb la celebració de l'assemblea de
parlamentaris i la convocatòria d'una
manifestació unitària per a reclamar
l'Estatut, donaven un nou impuls en
la carrera de l'autogovern.

Un dia abans de la celebració de
l'Assemblea de Parlamentaris va tenir
lloc, arreu de Catalunya, Tacte de
constitució dels nous ajuntaments de-
mocràtics. La victòria de les forces
populars el donava un caire de festa.
En aquests actes, els nous ajunta-
ments van reclamar unàniment la tra-
mitació urgent per part de les Corts
de Madrid, de l'Estatut Era el primer
avís.

El dia vint es reunien, al Palau de
la Generalitat i presidits per Josep Ta-
rradellas, els parlamentaris de Cata-
lunya amb l'objectiu d'escollir la co-
missió encarregada de negociar amb
Madrid les possibles inconstitucionali-
tats del text de l'Estatut. Una sola llis-
ta, fruit de l'acord de les diferents for-
ces polítiques, va comptar amb el su-
port unànim dels parlamentaris. Així
quedaven escollits per a negociar amb
Madrid, Joan Reventós, Josep Andreu
i Abelló, Josep Pau, Jaume Sobrequès,
Josep Subirats, Raimon Obiols i Carles

Cigarran pel PSC; Antón Caúellas,
Marcel·lí Moreta, Emili Casals, Ma-
nuel de Sarraga i Josep Arnau per
UCD; Ramon Trias Fargas, Macià
Alavedra i Llibert Cuatrecasas per
CDC i Unió, Gregori López Raimundo i
Josep Solé Barberà pel PSUC, Heribert
Barrera per ERC, Antoni de Senülosa
por Coalició Democràtica i Josep Be-
net, present a la comissió donat que el
PSUC li va cedir un dels llocs que li
corresponien. Aquest era el segon avís
a Madrid de la urgència de l'Estatut.

El PSC i el PSUC havien convocat
dies abans, una manifestació per a
exigir-hi la màxima urgència en la
tramitació constitucional de l'Estatut*
Convergència Democràtica, que al co-
mençament havia mostrat dubtes,
acabà per afegir-se a la convocatòria;
Esquerra Republicana ja era present.
Així tan sols en quedaven fora els que
varen voler auto-excloure's, el cen-
tristes de Catalunya-UCD que inter-
pretaven la manifestació com un atac
al govern del qual ells són part.

«Si els altres pobles de l'Estat veies-
sin això, ningú no tindria força per a
discutir, retardar o canviar una sola
paraula de l'Estatut», així cloïa la se-
va intervenció Josep Andreu i Abelló,
president de l'Assemblea de Parla-
mentaris i primer orador, dels cinc
que intervingueren, davant de la mas-
sa de gent que sobre les set de la tar-
da del dia 22 estava concentrada da-
vant del Palau del Parlament de Cata-
lunya, punt final de la gegantina ma-
nifestació que, una hora abans, s'ha-
via iniciat en el Passeig de Sant Joan.
Aquest era l'esperit de la manifesta-
ció, entre el flamejar constant de ban-

. deres catalanes; el poble exigia l'Esta-1
tut. El tradicional tVolem l'Estatut»!



quedava remarcat per un contundent
«Ara» que demostrava la urgència i la
necessitat de la reivindicació popular.
Les tres-centes mil persones eran tres-
cents mil avisos a Madrid.

L'Estatut entra en una nova etapa
que ha d'acabar amb la seva aprova-
ció per part del poble de Catalunya.
Els ciutadans del nostre país han de
veure finalment realitzat el vell anhel
de l'autonomia. '

TOT COMENÇA UN QUINZE DE JUNY
La història de l'Estatut que ha

de permetre la recuperació nacio-
nal del nostre país comença el quin-
ze de juny del 78, un any just
després de les primeres eleccions
legislatives després d'en Franco.
Aquest dia, i a proposta de l'Entesa

Com l'Estatut
canviarà
la nostra vida

Suposem que a la fi aconseguim
l'Estatut. Notarem els catalans canvis
espectaculars en la nostra vida dià-
ria? Ohl I tant!/ contesten els polítics
catalans com una sola veu, Bél
Doncs, veiem com ho notarem.

«No puc dir que tindrem trenta hos-
pitals o centres de salut més, demà,
però l'usuari veurà la dosburocratit-
zació i la humanització dels serveis
als quals, d'altra banda, s'incorporarà
per a gestionar-los», ens contestà el
conseller de Sanitat i Assistència So-
cial de la Generalitat, en Ramon Es-
pasa. Veurem com els mateixos diners
que cotitzàvem fins ara, en ésser ges-
tionats més aprop, rendeixen molt
més, especialment qualitativament; és
a dir, pel que fa referència als serveis
socials. Quantitativament la cosa és

El Parlament de Catalunya tornarà a
fer lleis.

dels Catalans,, es reunien a Madrid
els parlamentaris catalans per a
decidir el camí a seguir per a
elaborar-lo. El 3 de juliol, l'Assem-
blea de Parlamentaris nomenava
una ponència per a redactar un
primer esborrany. Aquesta ponèn-
cia, que s'ha conegut com a Comis-
sió dels Vint, es reuní per primera
vegada a començaments del mes
d'agost i, en successives reunions
-algunes de les quals, celebrades
a un parador, a Sau, donaren nom
a l'Estatut- enllestien el seu tre-
ball els dies 3, 4 i 5 de novembre.

Després d'escoltar les propostes
que van fer el 27 de novembre els
representants dels partits i coali-
cions que no havien obtingut repre-
sentació parlamentària, malgrat
presentar-se, en les eleccions del
quinze de juny, l'Assemblea de Par-
lamentaris es reunia en sessions
plenàries per a redactar l'avant-
projecte definitiu. La popular
«troika», Martín-Solé Tura-Roca, di-
rigia, sota la supervisió còmplice
del president Josep Andreu i Abe-
lló, les discussions i el 16 de de-
sembre es celebrava la darrera
sessió al Saló de la Reina Regent
de l'Ajuntament de Barcelona.
Després de complir el tràmit oficial
de l'aprovació solemne de l'Estatut
per l'Assemblea de Parlamentaris a
convocatòria del Consell de la Ge-
neralitat, el text s'enviava a Ma-
drid a la Comissió Constitucional
del Congrés. I allí està.

Ara, una Comissió elaborarà el
reglament de com la Comissió
Constitucional ha de discutir l'Es-
tatut. Després, els representants
catalans tindran dos mesos per a
discutir-lo amb els de l'Estatut, en-
tre els quals estarà la «troika».
Després el Ple de les Corts i el po-
ble català hauran de refrendar-lo.
Amb el decret consegüent, les pre-
visions situen l'Estatut aprovat a
finals d'any.

Evidentment, el futur pot estar
sotmès a sorpreses. Es pot intentar
retallar o retardar l'Estatut. Tant
una cosa com l'altra han estat re-
butjades pel poble català en les se-
ves nombroses manifestacions. Se-
ria una greu errada no escoltar la
veu d'aquest poble.

Catalunya ha tingut dos Estatuts
ja, el del 31 i el del 32 (que era e
del 31 retallat). L'Estatut del 78 i
del 79 han de ser iguals. Prou mal-
decaps tindrem a l'hora de durlo a
la pràctica.

més complicada. I no cal dir que la
Seguretat Social serà una de les com-
petències on es produirà un debat més
profund entre una interpretació ober-
ta i una tancada de la Constitució i
l'Estatut. ,

«Tindrem un servei millor i més
proper al lloc de residència i treball»,

sentencià l'Espasa. Esperem-ho,,af
giríem nosaltres, perquè si »m *•
les afirmacions del nou n ^ J L
nitat de l'Ajuntament de

S l é S a
Aj

l'ex-senador Felip Solé^Sabarfc, »
tuadó es greu. «A Madrid hi h a * %
llits públics que priva»? • " / Ï Ï J j , *Barcelona n'W ha méf de privat* i'



més a més, existeix una gran concen-
tració de recursos deixant mal ateses
algunes comarques, com la Vall d'A-
ran, el Pallars Sobirà i el Jussà on la
gent ha d'anar a Lleida si vol utilitzar
un hospital públic. D'altra banda, les
residències amb menys equipaments
de tota Espanya són les d'Almeria, Gi-
rona i Lleida», ens resumi en Solé Sa-
barís per a afegir: «La Generalitat
haurà de resoldre tot això com acabar
amb la pol·lució, les platges brutes i
els problemes d'ubicació de centrals
nuclears. Si tenim les competències
que assenyala l'Estatut ho podem fer
ja que tenim un planter molt bo de
metges i històricament hem demostrat
la capacitat de Catalunya en aquest
Becton».

Un canvi cultural
espectacular

Els canvis en l'ensenyament en els
seus diferents graus també els nota-
rem. «Una escola organitzada per a
Cardedeu des de Granollers és sempre
millor que des de Madrid», comentà la
diputada socialista Marta Marta.
Quan l'escola s'administra més local-
ment s'humanitza, la qual cosa ja fou
demostrada per les experiències hagu-
des durant la guerra. «Les millores en
la catalanitat i popularitat de l'escola
catalana foren evidents durant la

Mancomunitat i la Generalitat del
31», com ens digué en Llibert Cuatre-
cases, membre de CDC i Unió de la co-
missió què ha d'anar a Madrid a ne- '
gociar l'Estatut. La Marta Mata pensa
en un model de descentralització sem-
blant al nòrdic i anglosaxó. «La solu-
ció definitiva del problema de la llen-
gua, el canvi dels programes d'estudi
i l'aplicació de la nostra pròpia peda-
gogia —ens comentà—, canviaran
l'escola catalana, una escola que sem-
pre ha comptat amb bons mestres pe-
rò que s'ha trobat mancada de possi-
bilitats polítiques». La gestió descen-
tralitzada evitarà, d'altra banda, que
s'enviïn mòduls d'escoles a pobles on
no els necessiten, que es construeixin
escoles massa grans pel nombre d'a-
lumnes o d'estructura arquitectònica
igual en zones molt diverses de l'Estat
i tantes d'altres bestieses com s'han
fet en els darrers temps.

El diputat centrista i membre de la
comissió que ha d'anar a Madrid, An-
ton Canellas, considera que serà en
l'apartat cultural on més es notarà la
posada en marxa de l'Estatut. «El re-
forçament de la cultura catalana serà
un fet contundent», ens afirmà con-
vençut. «Amb una Generalitat pro-
gressista -matitsarà el senador i
membre proposat pel FSUC a la co-

missió negociadora, Josep Benet— el
canvi en matèria cultural pot ser es-
pectacular, si bé depèn de com vagi el
traspàs de competències i suposant
que no hi hagi retalls.» El senador no
sabia per on començar a explicar con-
crecions d'aquest canvi cultural. «El
camp és extraordinàriament ampli.
Podrem constatar els canvis des de la
televisió fins l'escola. El cinema, el
teatre i en general el món de l'espec-
tacle canviaran de fesomia mitjançant
un treball connectat amb els ajunta-
ments de molt fàcil posada en manra.
El llibre català pot assolir un paper
molt cabdal en el foment de la cultura
catalana, així com l'augment del
nombre de biblioteques. Es pot apor-
tar moltes coses noves a través d'ins-
tituts d'investigació de les-possibilitats
del nostra país.» Un altre factor a te-
nir en compte pel que fa a la cultura
catalana serà la coordinació més es-
treta amb les activitats de la resta de
terres de parla catalana. «Els acords
en matèria de cultura —ens seguí co-
mentant en Benet—, seran dels pri-
mers que s'estableixin entra els Països
Catalans.» «El primer que haurien de
notar els catalans amb l'Estatut apro-
vat i funcionant és una certa Il·lusió
creativa», apuntà com a resum el se-
nador que afirma tenir una gran

La manifestació del dia 22; Un avis seriós.
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quantitat de treballs elaborats sobre
el futur dé la cultura catalana.

La televisió catalana és un dels
conceptes que pul·lula en l'ambient, si
bé caldrà definir-lo d'una forma uní-
voca ja que cadascú en té una concep-
ció particular. En Marcel·lí Moreta,
també membre centrista de la comis-
sió negociadora» la dóna per segura.
«La televisió catalana és factible i
haurà de fer-se», ens digué i afegí que
els principals afectats en el món dels
mitjans de comunicació de masses se-

ckms de tants pobles l'accót actual
dels quals és força complicat.» Qui
així ens parlà fou el conseller d'Obres
Públiques i Política Territorial, Lluís
Armet. £1 millorament del metro bar-
celoní i les diferents carreteres del
país, en estricta col·laboració amb els
ajuntaments, seran dues novetats més
en la futura vida estatutària dels ca-
talans. «I també -afegí l'Armet-, l'a-
rranjament de les vivendes en mal es-
tat i el planejament d'unes noves vi-
vendes més personaHtsades i d'acord

aí"í que demà tindrem possibilitarà aquest canvi

sor i Passionals. «BmU-
^ ^ " W wtaran més

4

amb els interessos dels habitants Un
element clau que modificarà la cara

^«caS de Catiüunya serè el seu «equilibra-
d a la oniSf ******* V» •• rado- ment territorial. En aquest assumpte
^ a n un mni tr·niP°rt·# apr* l'esmentat conseller i el nou regidor^ a n un mm tr·a»portt, apr* l'esmentat conseller i el nou regidor Parlament català elaborarà lleis que
*4 *wol i» ? Mrvtt* * vewwi com d'Urbanisme de l'ajuntament de Bar- seran supervisades per una nova

« cobertura de comunica- colona, en Ricard Boix, «L'Estatut - justícia. «Una justícia -digué el presi-

ens digué aquest darrer—, potenciarà
el creixement de les ciutats mitges,
aturant la congestió, orientant la loca-
lització industrial 1 de vivendes i fo-
mentant l'organitaadó comarcal.» Se-
gons els tècnics, doncs, l'Estatut amb
la seva aproximació als llocs afectats
per les decisions dels centres de po-
der, aconseguirà col·locar parcs natu-
rals allà on calguin parcs naturals,
indústries allí on s'en necessitin i ca-
ses o carreteres on convingui. «I tot
això conservant i potenciant l'ecologia
del nostre país i els seus recursos»,
afirmaren, cadascú pel seu costat,
tant l'Armet com en Boix.

Bones notícies pels
pagesos i els jutges

Qui ja no ho tenia tan clar són els
pagesos si escoltem al centrista Ma- .
nuel de Sàrraga: «El pagès català no
notarà cap diferència entre la seva si-
tuació actual i quan hi hagi Estatut.
El problema del camp necessita per a
enfocar-se correctament d'unes sub-
vencions 1 ajudes econòmiques que la
Generalitat no tindrà». Tanmateix afe-
giria més endavant alguna activitat
incident en el món de l'agricultura ca-
talana. «El que si que es notarà serà
una revisió del cadastre de la contri-
bució rústica. Ja no es podrà enganyar
l'administració falsejant el conreu que
es té per a pagar contribucions infe-
riors a les que pertocarien.» Els ajun-
taments, val a dir-ho, seran els pri-
mers en evitar aquestes falses decla-
racions. En Josep Pau, membre de la
comissió negociadora com en Sàrraga,
fou més dur: «No es notarien canvis si
seguis governant la UCD però l'Esta-
tut ha de portar una profunda descen-
tralització de serveis imprescindible
al pagès català». Bones notícies per a
aquest pagès acostumat a perdre ho-
res i hores per a qualsevol cosa sense
importància en desplaçaments a les .
delegacions provincials. L'existència
d'un assessorament tècnic 1 la planifi-
cació dels conreus, d'importància
cabdal, només tenen un petit proble-
ma: costen molts diners. Un problema .
que notaran els catalans en molts dels
àmbits d'incidència de l'Estatut.

Per tenir, els catalans tindrem fins 1.
tot Dret propi. Ja el teníem; o sigui
que només caldrà actualitzar-lo. El
Parlament català elaborarà lleis que
seran supervisades per una novaW

di l i r
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El poble català diu: Volem l'Estatut, aral

dent de l'Assemblea de Parlamentaris
que ha elaborat l'Estatut, en Josep
Andreu i Abelló-, organitzada, eficaç
i ràpida.» Tant ell com el seu com-
pany comunista en la comissió nego-
ciadora, Josep Solé Barberà coincidi-

ren en què l'Estatut portarà la supres-
sió de la lentitud dels tràmits burocrà-
tics, de la carestia i burocratització
excessives i el sobreempleament dels
jutges i funcionaris de l'administració
de la justícia. L'Andreu i Abelló més

doncs, que s'ha acabat la injustícia e
T administració de la justícia tant pi
que fa als funcionaris que l'adminii
tren com als usuaris que la reben.

«No farem miracles però elt trebt
lladors catalans notaran una millor
important en les seves condicioni U
borals», concedí convençut el conse
ller socialista de treball, en Joan Codi
na. «La seguretat i higiene en el trc
ball, amb un control més directe d
les empreses evitant pol·lució i conta
minació produiran un canvi seriós ei
la vida dels treballador», ens digué e
conseller, mentre que el secretari ge
neràl de les CC.OO. de Catalunya afe
gla que «tot estarà, però, en funció di
fa política dels partits i dels sindicat
de classe». En Josep Lluís López Bulli
concedia molt valor al Consell de Tre
ball, on discutiran conjuntament tre
balladors i empresaris catalans, i a 1E
lluita per aconseguir una lectura àm
püa de l'Estatut i la seva aplicació. Ls
Seguretat Social seguirà,'aquí també,
essent tema cabdal en la gestió del go-
vern català.

>P#§f'de. canvi
>la revista de Tusquvrra catalana»--?•
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Els funcionaris hauran
de treballar

Reventós i Gutiérrez diuen: És l'hora
de l'Estatutl

que explicar-nos què notaran els cata-
lans ens explicà què no notarien. «Bit
jutges no poden dictar una tentènda
diària o fer en una setmana el mateix
que d'altres en tot un any com ha vin-
gut succeint fins ara. S'ha d'acabar
amb l'eternització dalt plets i amb la
marxa de funcionaris d'un lloc a l'al-
tra per anar a ciutats on la vida ót
mót barata i et troballa a ritmet més
racionals...» Els catalans notaran,

No està massa clar com rebrà el
funcionari l'Estatut perquè segons el
conseller de Governació, Manel Ortí-
nez, «el funcionari haurà de treballar i
ara mét que mai amb elt ajuntaments
democràtics». També aquí, i amb la
immediata creació de l'Escola de l'Ad-
ministració Pública, es simplificaran
els tràmits burocràtics. «Ja ara -co-
mentà l'Ortínez-, et resol en difl*«
què abans trigava mesot. Vvpa*
mitzadó munidpal ha d'aproftuuur
aquesta Hnia.» Però un dels temes que
més entrarà pels ulls serà el de i ur-
dre Públic. «Aqui hi ha una certa; «r
paritat entre la Conttitudó i 1W*»
que requerirà tina lectura àmpuj JJ
la primera. Jo, que toc P ^ r J S
traspattar la fiindó de l'Ordre
a la Generalitat, crec que ho
molt bé. Bit costos polidali ga
d'una major agilitat 1 una
penetració amb la nottra m·^JJ,
la qual cota no vol dir que i»•
condescendent sinó diferent la*» $Q,
nivellt tuperiort de •«8U«M**;*fl£fUfls-
daUsta Raimon Obiols, « ^ / i s a
tes paraules del conseUer ia u *
que una poUcia catalana acosi,
dutadà faria que no se 1 veié»
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RETALLÀR-HO? APA, NOU

I si a Madrid ens retallen l'Estatut? Aquesta pregun-
ta que multitud de ciutadans es plantegen en veu baixa,
l'hem feta nosaltre a quatre diferents polítics. Vet aquí les
seves respostes. ^ ,

Fer a Solé Tura, que serà present a la comissió cons-
titucional pel grup comunista del Congrés, «la possibili-
tat que retallin l'Estatut és un perill real. Ara bé, els re-
sultats municipals, l'èxit de la manifestació són avisos
al govern i el govern ho tindrà en compte, no pot en-
frontarse amb el poble de Catalunya». £1 perill que pla-
na sobre l'Estatut és la seva possible inconstitucionali-
tat, però tant Eduardo Martin, del PSC, o Solé Tura es-
tan d'acord en què l'Estatut és plenament constitucio-
nal. Qui no ho veu tan clar és el secretari general d'Es-
querra Republicana de Catalunya, Heribert Barrera per
al qual «la inconstitucionalitat de l'Estatut no ós absolu-
tament impensable». El que ni tan sols s'ho planteja és
Carles Sentis d'UCD: «El votarem i el defensarem, bo
vàrem fer a Barcelona i ho farem a Madrid».

En el.que coincideixen tant Solé Tura com Eduardo
Martin és en que la possible retallada vindria donada
per un problema polític de fons. En paraules d'aquest
últim, «si ÜCD se sent inclinada a retallar algun aspec-
te de l'Estatut, no ho pot justificar constitucionalment
sinó pel problema polític de fons; està en joo la descen-
tralització del poder de l'Estat, la conversió d'un estat
centralista en un règim d'autonomies».

Ara bé, i si al final el retallessin, com reaccionarien
els polítics catalans? Per a Heribert Barrera, «si la reta-
llada de l'Estatut es justifica per la inconstitucionalitat
del text, la culpa la tindrien, els partits que per la via
del consens han fet aquesta constitució i els nostres* es-
forços haurien de dirigir-se a compensar les deficièn-
cies mitjançant l'article 150 de la Constitució. Si la re-
tallada fos tal que el text aprovat quedés per sota de la
Constitució, la cosa seria molt més greu 1 caldria que tots
els partits catalans prenguessin la decisió conjuntament
de fer una crida al poble de Catalunya per a alguna for-
ma de resistència pacifica o boicot a l'administració
central, les fórmules de la qual haurien d'ésser estudia-
des amb molta cura. Voldria recordar que hi ha un pre-
cedent, el tancament de caixes». Solé Tura no vol parlar
d'aquesta possibilitat ja que no creu en ella: «ens reta-
llaran l'Estatut? Apa I noi» i per a Eduardo Martin, «se-
ria un error brutal per al procés democràtic i el poble
de Catalunya donaria la resposta adequada a una acti-
tud d'aquest tipus».

En fin, que si ens el retallen ningú no té res preparat,
ja que ningú no vol sentir parlar d'aquesta possibilitat.

5 com a rePressor. «Una policia
^ V 8 ^ més eficac *•«*• «**-

?0bl8*' ^odoni el membre

qui pagaràt J a - n ? m é 8 queda 9a

ÏÏ£ ' catalans

' T'han soda
f e l convergent

negociadora. «1/B.tatut no .orà

i r f 1 en Trias *"«« *»cauaaiu ierè
* 8U

tan

oo-
part deli (Uf·-l é Z ? ^"«"Utat i delxa-

£Z?£* W ha nnï *mt V
Subirats. En Ramon

Eduardo Martin i
Solé Tura: L' Esta-
tut no és aconstitU:
donal.

Trias afegia, però, una por: «L'ante-
rior ministre d'Hisenda hauria reta-
llat l'Estatut, l'actual ja no ho sé».

I tot això, quan?

Aquesta serà, doncs, la nova Cata-
lunya que notaran els seus ciutadans.
Quan? Ah! Vet aquí la qüestió. Tot de-
pèn de quan s'aprovi l'Estatut i com
vagi el procés de traspàs de compe-
tències. Si va tan lent com fins ara,
malament La Comissió de traspàs de
les Diputacions a la Generalitat acabà
el seu treball, aprovant el traspàs gai-
rebé íntegre de totes les competències
a finals del 78. A Madrid tenen els
acords des de començaments del 79

però el decret encara no s'ha publicat.
En Joan Casanelles, president que fou
d'aquesta, comissió, ens. comentà:
«Tant poden publicar-lo demà com se-
guir endarrerint-lo.» Malament rai.

Pel que fa al traspàs de competèn-
cies de l'Estat a Catalunya també està
paralitzat. «Els catalans volem seguir
negociant traspassos encara que no
estigui aprovat l'Estatut», comentà el
vicepresident de la Comissió Estat-Ge-
neralitat, en Josep Lluís Sureda. Però
les perspectives no són massa optimis-
tes. Els representants de l'Estat han
de ser canviats en haver-hi un nou go-
vern i encara falta per publicar un de-
cret que estava ja aprovat el novem-
bre del 78. Malament, també.

Tampoo no està massa clar si la
discussió de l'Estatut serà immediata
o no. Hi ha també l'Estatut basc i to-
tes les lleis que ha de desenvolupar la
Constitució. Sigui com sigui, algun dia
els catalans notaran que l'Estatut
canvia les seves vides com hem expo-
sat en aquest article. •

11



DESPRÉS DE LA MANIFESTACIÓ PRO ESTATUT

La crispació de la dret
ba al límit
MONTSERRAT RADIGALKS

Les reaccions a la multitudinària manifestació de la vigília del dia de
Sant Jordi en suport de l'estatut aprovat pels parlamentaris catalans
no han fet més que perpetuar la crisi que la política catalana viu

pràcticament des que les urnes donaren la victòria a les forces
d'esquerra i progressistes a la gran majoria dels nostres ajuntaments;

crisi que ha assolit unes cotes de crispació insospitades.
Si la setmana passada en aquestes

mateixes pàgines al·ludíem a la des-
mesurada reacció que la sola convo-
catòria de la manifestació pro estatut
havia desvetllat en els centristes i a la
significació que la Generalitat se'n
mantingués al marge, les reaccions a

_ posteriori han enrarit molt més enca-
ra la situació. Clima aquest del qual
no n'han restat al marge, ni molt
menys, éls mitjans informatius. La
diversificació en el tractament que a

* la mobilització del dia 22 han donat
els diferents mitjans d'acord amb la
pròpia línia editorial engrescaria
qualsevol investigador en matèria de
comunicació. I una vegada més, han
estat els mirjans d'orientació més
dretans -«Diario de Barcelona», «El
Noticiero Universal» i, fins i tot
l'habitualment tan mesurada «La
Vanguardia»- els qui han dut més
lluny les coses en una autèntica
ofensiva.

Que la manifestació era en benefici
d'uns partits i l'estatut només un
pretext; que era l'antipolitica de la
Generalitat; que era dirigida des de
Madrid i algunes coses més deia una
editorial de «La Vanguardia»; «El
Noticiero», rebaixant la xifra de
participants que havien donat
organitzadors i policia municipal i
substituint en l'avantítol de portada
les sigles del PSC i el PSUC per un
pejoratiu «els partits marxistes» -
expressió aquesta que últimament
sembla que tant agrada a la dreta-
presentava la manifestació, en un
article, gairebé, com un fracàs. I de
les critiques furibundes no se
n ' e scapa CDC que sembla
condemnada a rebre envestides
pertot. I és que la dreta no 11 perdona

' que, %aalgrat els dubtes que hagi

El president Tarradellas no vol que les Diputacions demanin l'estatut
pogut tenir, comprensibles pel continu partits no podien deixar passar una

data que és al calendari i que ja na
pres carta reivindicativa, en la més
absoluta passivitat. Els desitjo*; de jes
seves bases militants i la í
renascuda en bona part del

estat de pressió a què es troba sotmès,
el partit de Pujol hagi estat
conseqüent amb els s eus
p lante jaments n a c i o n a l i s t e s
tradicionalment reivindicatius. Un
partit nacionalista com CDC no podia
restar al marge d'un acte de massiva
reivindicació nacional, ni deixar-se

català després del tan anomenat
«desencís» no ho permetien,

índex d'abstencióL'important Índex •-d'absteücrt
arrabassar aquesta bandera. Però el electoral és a la memòria de totsB

que de debò la dreta no perdona a dirigents. Era un moment en que ^
CDC é l d r a SO™JCDC és el seu pacte amb els socialistes
i la seva opció pel progrés i la
reconstrucció als nostres municipis.

«Sis d'octubre»
No. La manifestació del dia 22 no

pot ser considerada de
maneres un fracàs. Tant
centes mil persones, com si eren més o

gent tenia ganes de tornar a
carrer. I hi va respondre
establert comparances amb
Diada del milió i mig o amb
retorn del President
aquelles eren unesei cua ££ no aquelles eren unes S1;, ^

cap de les excepcionals i espectacles daq« a
si eren dues- dimensions difícilment e l s t o r n " la

r , — si eren més o veure. I em pregunto, quina *
menys. Fou convocada per les quatre xifra de participació del Pa88*\caVa
forces polítiques que representen la de setembre, en què també cony
majoria de l'electorat i comptava Ja UCD, o del Sant Jordi ae ,6
també amb l'adhesió d'altres forces passat que comptà amb la intey ^
menors i entitats diverses. Aquests del President Tarradellas oe



Els centristes veuen el sis d'octubre en tots el racons

balcó del Palau de la Generalitat? No
fou superior à la d'ara. I ningú no.
parlà de fracàs.

Més preocupants resulten altres
tipus de reaccions. Com, per exemple,
la que es desprèn d'un article a «La
Vanguardia» de Carles Sentís on
compara els pactes als ajuntaments
amb un 6 d'octubre. Al·lusió històrica
que recollí el propi P res iden t
Tarradellas en el programa especial
del dia de Sant Jordi en connnexió
simultània amb vint-1-set emisso-
res catalanes en re fer i r - se a la
manifestació- «mentre j o sigui
Resident no hi h a u r à un l i s
fl octubre», va dir o quelcom de
semblant - i q u e sembla que fou
motiu de tensions en el Consell
Executiu de la Generalitat de dimarts
Passat. Amb tots els respectes per al

S Z ï Sentís * Per * President,
ons derem que comparar els pacífics

manifestants o el nous regidors amb
l 0 ^ de 1934 és, no sols

m8ult * sentit de

P convocants
no pot posar en dubte.

quque

üeixar-se descol·locar
c o m e x t «qptoriu" resulten

d e c l ^c ions dels
P s convocants en

l a mani^estaci6 no era
Ú n i « c l o e n t , i,

*• Jordi Pujol quan
n pogut dissipar tots

els seus temors sobre el partidisme de
la marxa i posa l'accent en el seu
unitarisme. £1 que passa és que,
segons l'expresió d'un dels dirigents,
els centristes es van deixar
«descol·locar» no participant en el cap
de la marxa. Aquest ha estat el seu
error. I així ho devien entendre el
diputat de Coalició Democràtica,
Antoni Senillosa que sí que hi era, i el
regidor centrista, membre del grup de
Canelles, Josep Blanch, que també hi
era trencant la disciplina de grup.

Enmig d'aquest clima s'arribà a la
constitució de les Diputacions, amb el
trascendent problema dels traspasos
enfront. I la sorpresa fou gran en els
diputats de la de Barcelona quan, en
proposar d'adreçar telegrames a
Madrid demanant l'aprovació de
l'Estatut tal com havien fet els
ajuntaments, el President Tarradellas
s'hi oposà al·legant que això no
corresponia a la Diputació sinó en tot
cas al Consell de la Generalitat I el
discurs del President fou també
especialmente dur, en la Unia del que
hem dit fins ara, qualificant
d'inadmissible sense anomenar-la la
conflictiva manifestació i deixant clar
que tota la política passa només pel
Consell de la Generalitat.

Mals vents deuen bufar a Madrid
quan ei President es mostra tan
intransigent cFeu bondat, si no no hi
haurà traspassos», semblava dir
Tarradellas al nous diputats

«provincials». Sigui com sigui, si
aquestes tensions continuen, corren el
perill d'un distanciament cada vegada
més. gran entre President i partits.
Quelcom d'això i més coses deia - i
seguim amb preses de posició de la
premsa— un important article-
editorial de «Tele/eXpres». signat pel
seu director.

Esperem que les aigües tornin a
mare perquè d'altra forma es podria
produir una fractura que el país no es
pot permetre. I menys quan falten
pocs dies perquè es comenci a discutir
l'Estatut. Aleshores sí que caldrà
unitat i esperem que els centristes
siguin llavors solidaris d'aquesta
necessitat. •

La provocació d'Esplugues
No podem deixar de fer esment a

l'atemptat que ha costat la vida a un
regidor d'Esplugues de Llobregat i la
bomba que ha fet explosió al local
Central del PSC. L'assassinat
constitueix un atemptat directe contra
la nova institució democràtica
precisament en una ciutat del cinturó
industrial on els partits d'esquerra
tenen forta majoria i no es pot
considerar d'altra forma que com una
clara provocació. I per acabar de
demostrar-ho està la nota que
l'ultradreta grup Fuerza Nueva ha
adreçat als mitjans d'informació, no
exempta d'amenaces diguem-ne
«venjatives». •
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RECONSTRUIR LA HISTÒRIA IMMEDIATA

Crec que pot afirmar-se sense triomfa-
lismes, però també sense complexos, que
Catalunya ha superat l'onada de desinfor-
mació programada per la dictadura du-
rant les últimes dècades respecte a la nos-
tra història. Tot i que els llibres de text es
manteniren totalment ancorats en els mi-
tes de la «grandeur» espanyola i malgrat
que els més .importants medis de comuni-
cació ignoraren també olímpicament la di-
versitat congènita d'aquest Estat, l'esforç
tossut per a divulgar el què Maria Aurèlia
Capmany qualifica com a «història real»
enfront de la «història oficial» s'ha anat
obrint pas i aconseguí que les noves gene-
racions s'interessessin pels seus antece-
dents i anessin redescobrint qui eren i
d'on venien.'Crec, doncs, que aquesta apo-
ca ofereix un balanç certament positiu
perquè per damunt de les circumstàncies
adverses s'estimulà l'interès per les prò-
pies arrels i pot ben dir-se que en el darrer
període del franquisme esclatà una formi-
dable atenció per la nostra història.

Actualment, les circumstancies han
canviat formalment, però sobretot cal re-
conèixer que són en camí de transformar-
se realment. S'ha reconegut la diversitat
en la Constitució i a partir d'aquest fet que
per elemental que sembli ós extraordinari
en les nostres latituds, podem començar a
canviar els continguts que omplen l'ensen-
yament, al mateix temps que una progres-
siva informació quotidiana pot possibilitar
anar recuperant i aclarint el temps per-
dut. ; .. . -

JOAQUIM FERRER

Així doncs, m'atreveixo a afirmar que
ja no som en perill de perdre el que ano-
menàrem durant la dictadura «memòria
col·lectiva*, perquè l'ensenyament i els
mitjans de comunicació estan obrint! con-
solidant lentament aquests canals bàsics
per a qualsevol poble.

Es tracta, ara, en aquesta nova pers-
pectiva, de normalitzar també els grans
buits de la nostra història immediata i de
fer-ho sense especials crispacions, inten-
tant superar l'esquema de bons i dolents
propi de pel·lícules de l'Oest nordamerica
a què el franquisme ens aconduí sovint
com a reacció a les seves agressions.

Aquesta necessitat ens porta a assenya-
lar com a gran camp d'estudi la llarga è-
poca del franquisme a Catalunya (1938-
1975), que és un temps molt pròxim enca-
ra però prou important per la durada i
pels efectes com per a que s'hi dediquin
els nostres esforços.

Per a reconstruir aquesta història im-
mediata cal incrementar extraordinària-
ment les monografies sobre aquesta apo-
ca. De moment, cal reconèixer que els es-
cassos intents de fer una història general
de Catalunya durant aquests gairebé qua-
ranta anys no han passat de senzilles
aproximacions o bé d'interpretacions par-
tidistes. Es lògic, el tema no és madur ni
de lluny per a refer-lo amb solidesa.

Quan a les monografies, alguns autors
han encetat el treball i en aquest sentit cal

recordar a Fèlix Fanós, Jordi Coca, Carles
Viver, Albert Ribas, Albert Manant, entre
d'altres, però el camp es extensísshn i en
bona part resta inexplorat.

D'altra banda, si hem de normalitzar-
nos respecte al coneixement de la nostra
història, hem d'acceptar que justament
ara és el moment de llançar-nos a estu-
diar sistemàticament totes les circumstàn-
cies que han caracteritzat aquesta Uar-
guissima etapa. Ho podem fer, encara
amb l'ajut sovint dels protagonistes i això
es important per a uns fets que per raons
evidents no trobarem gaire documentats i
podem fer això sense limitacions i sense
ismes, és just l'hora de reconstruir la his-
tòria de Catalunya entre 1938 i 1975,
dues dates que limiten una de les convul-
sions més profundes que hem experimen-
tat com a col·lectivitat.

Així doncs, independentment de que
força investigadors se sentin atrets pel s.
XVm o continuïn donant voltes al XIX o a
les primeres dècades d'aquest segle, crec
que cal subratllar la importància que té
l'estudi d'aquests últims quaranta anys,
perquè en el cas que no ho féssim dei-
xaríem la porta oberta a les interpreta-
cions superficials o a l'oblit, i cal recordar
que aquestes actituds, ara com sempre,
només creen la confusió 1 la insolidaritat,
Fóra curiós d'observar que ara que podem
reconstruir la història immediata sense
greus dificultats no ho fem i ens donem
per satisfets amb unes interpretacions ge-
nerals confegides a corre-cuita.

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

v , ; - • . • - . • • • • . i

Ai si ho sentís, Taltre Sentís!
En Lluís Sentís està malalt. De quin peu coixeja el se-

cretari general de la Diputació? Ben bé, ben bé, ningú
no ho sap o ningú no gosa dir-ho. El cert, però, és que
està absent per malaltia del Palau. I això vol dir, a la
pràctica, que de feina no en fa gota,* però, lògicament,
té tot el dret a continuar cobrant el seu sou,

Al que ja no sabem si hi té tant dret, però, és a
seguir-se passejant tranquil·lament en el cotxe oficial,
com ens han assegurat que fa. L'home té un xofer per a
ell solet. Cada dia al matí, cap als volts de les nou, el
conductor passa a recollir al secretari general, absent
per malaltia perd present a l'hora d'utilitzar el cotxe.

Ens han dit també - i algú que parla amb tota
propietat- que el xofer d'en Sentís cobra hores extres.
Però, ós dar, els caps de setmana el xofer fa festa i el
senyor Sentís els passa fora sovint. El secretari general

continua utilitzant el cotxe oficial els dissabtes i diu-
menges, només que aquests dies, com que no disposa ae
xofer, condueix ell personalment

Un no sap massa quina cara posar-hi veient la que
d'altres hi posen en casos com aquest que comentem.
Aquesta setmana passada hem estrenat de debò nous
diputats provincials. No sabem si utilitzaran també cot-
xe oficial. Si ho fan caldrà que en Tarradellas comenci
a pensar en ampliar la flota d'automòbils de la Diputa-
ció. t

Deixant de banda l'assumpte de les malalties, o poi-
ser no, sembla ser que els canvis de funcionaris a*
Diputació de Barcelona és una do les tasques que eiV*
sident pensa emprendre amb més fe dintre de poc. *w
que ningú no s'espantí: canvis radonali amb el w»*
que caracteritza el nostre president



AMB UNA ESCOLA DE PILOTS CIVILS AL COSTAT

L'Aeri Club del Garraf vol
un
CONXITA SOCIAS vi > ^ï-

El dia de Sant Jordi ' '.; .• ;
d'enguany els vilanovins van
trobar-se amb la sorpresa que a.
la Rambla, en un local cedit
gratuïtament per la Caixa de la
Diputació, inaugurava les seves
oficines l'Aeri Club del Garraf.
Així, el que fins llavors havia
estat un seguit de rumors i <
intencions, prenia cos*

L'Aeri Club del Garraf és una
entitat dedicada a la promoció de.
l'aviació esportiva, adherida a l'Aeri
Popular de Catalunya. Aquesta
entitat, que va tenir una certa volada
(valgui l'expressió) durant els anys
trenta, començà a reemprendre la
seva tasca fa un parell d'anys
aproximadamente. És presidida per
Jaume Mata, ex-aviador de la Re-
pública i la presidòncia honorifica
la té el President Tarradellas.

Els projectes de l'Aeri Club del
Garraf són ambiciosos: pretenen la
construcció d'un aeròdrom esportiu
amb una pista de 1.250 m. de llargà-
ria per seixanta d'amplada. La ubica-
ció prevista per a la mateixa hà pro-
vocat les primeres controvèrsies. Se-
gons els promotors, el Hoc ideal a la
comarca del Garraf.és. a la finca, de
joiers», propietat de la família Maris-
«my, vinculada al'aviació. Precisa-
ment en- aquesta.finca s'està cons-1

™ ü el Casino de Barcelona. El fet
^aeròdrom i Casino,hagin d'estar*
S£ï S08tat Per ^ t a t ha fet mal.Pensar l ' ü

que es pugui resoldre així com així. I
aquí al Garraf ha d'haver-hi un Pla
Comarcal d'Urbanisme que estudü a
fons la qüestió i decideixi si és conve-
nient l'existència de la pista o no. Pe-
rò una cosa d'aquesta envergadura no
es pot muntar només per voluntaris-
me d'uns afeccionats a l'aviació». Fel
que fa a Xavier Garriga,, alcalde de

S £ ï S a t P e r ̂ t a
Pensar l'opüüó pública.
^ o s a U j no tenim res"a'veuré

Casino, Per bé o per mal, el
^ és cert, H

! Casino en

el8

ens
.a Vilanova,

à desenvolu-ï . üna E8C0la de
Esport que seria la

• i E s t a t e ! h

els pilots comercials

ja no haurien de passar per escoles
militars i obriria un camp de treball
per a la comarca. Això es veuria com-
pletat si es creés, com sembla que es
pretén, un polígon industrial en base a
la indústria aeronàutica.

L'Aeri Club del Garraf vol tenir di-
verses seccions. Així-, hi hauria vol
lliure, a vela, amb planador, aeromo-
delisme i maquetisme, etc. Compta ja
amb 300 socis adults i està iniciant
una campanya de promoció en les es-
coles de la comarca. No hi ha diners,
però compten .amb aconseguir sub-
vencions de tots els bancs de la co-
marca, així com amb uns terrenys
propers al Puig Mont-Gros, petit cim
proper, que serien cedits gratuïtament
i servirien per a iniciar les,activitats
menys complicades de vol lliure i amb
planador. ,; ,.-. ^ .% • . ? . . - . • •

f Però no tot són projectes. Ultra els
problemes que ha representat el veï-
natge amb el Casino, hi ha dubtes se-
riosos quant a l'abast que pot arribar
a tenir l'Aeroclub. El nou alcalde de
Vilanova, Jaume Casanovas, que ha
treballat intensament en Urbanisme
ens manifestava: «No sóc gens contra-
ri a la promoció popular d'aquesta
afldó que pretén l'Aeroclub, Però la
instal·lació d'una pista que ocupa ben
bé 15 Ha i que pot comportar polígons
industrials i residencials, no és cosa

Sant Pere de Ribes, el municipi que
resultaria,més afectat per la pista,
creu també imprescindible l'opinió del
Pla.Comarcal al respecte, manifestant
no haver vist un projecte estructurat.

Els promotors de l'Aeri Club del Ga-
rraf han tingut contactes amb la Ge-
neralitat a través de Jaume Mata.
També en la cessió dels terrenys hi
estaria lligada la Generalitat, ja que si
la família Maristany finalment els
cedís, ho faria a la institució autonò-
mica i aquesta a l'Aeri Popular. Sem-
bla ser, però, que la família Maristany
demanaria a canvi de la cessió gratuï-
ta de les quinze Ha. una requalificació
d'una altra part de la seva finca a fi
de poder-la edificar o urbanitzar amb
profit per a ells.. Per la seva Banda,
segons l'Estatut de Sau, serà la Conse-'
lleria de Cultura la que reglamenti els;
aeròdroms esportius. ' /

En tot cas, tot resta encara a nivell
de projecte, malgrat el local obert a
Vilanova. Depèn de la decisió del Pla
Comarcal d'Urbanisme que l'Aeroclub
i tot el què comporta (Escola de Pilots,
polígon industrial aeronàutic; contac-
tes o no amb el Casino) es facin reali-
tat, així com l'aspecte de promoció de
l'aviació esportiva: una afecció que
possiblement no serà mai de masses.



TURISME A LES ELLES

El govern afavoreix la
inestabilitat al treball
JOANA M.» ROQUE

Coincidint amb la democràcia municipal recentment encetada,
ha començat la temporada turística a les Illes. Sense cap vaga
hi conflicte, el conveni col·lectiu del sector d'hosteleria es va
signar a principis d'abril.

Uadors que tan sols troben feina als
hotels de temporada. Com és possible
que s'oferesquin bonificacions als qui

,. només tenguin obert >uns mesos a
l'any en lloc de fer-ho als qui allar-
guin al màxim els contractes laborals?

, Si un hoteler ha d'escollir entre obrir
només l'estiu -rl'època de majors
guanys—. amb bonificacions fiscals,
o fer-ho tot l'any pagant més a la Se-
guretat Social, és evident que triarà la
primera opció. - . •••;'

Aquest any gairebé no hi ha hagut
vaixells carregats d'immigrants dispo-
sats a sortir. de la misèria, a tenir
sous, pisos i cotxes de «boom turístic»,
Saben que encara que la temporada
es presenti com a bona les cues de
persones sense treball a l'hivern són
massa llargues per a poder acollir als

Les negociacions varen anar relati-
. vament bé i els sindicats l'han consi-

.,., derat bastant positiu per als treballa-
' dors del sector. £1 salari base net per

. a la menor categoria serà de 24.500

. , pesetes, s'Han reconegut les seccions
• sindicals i s'han acordat una sèrie de

. millores de caràcter social.
'• Hi ha un conveni col·lectiu nou de

• trinca i per aquest any s'espera una
. bona ocupació turística. Els operadors

segueixen enviant molts visitants i,
pel moment, ningú no pensa que sigui

' possible "una sobtada desviació cap a
altres zones del Mediterrani. Els
preus són massa baixos p e r a
arriscar-s'hi i encara es pot utilitzar

( com a reclam que surt gairebé pel
' mateix preu passar una setmana a
Mallorca que a la pròpia casa.

'•'. Altres anys, per aquestes dates,
. ._. arribaven vaixells plens de famílies

disposades à passar sis mesos a les
. Illes i entornar-se'n amb allò just per a

malviure l'hivern à casa seva. No bus-
" caven allotjament i molts dormien als

. hotels, a grans habitacions amb poca
.. ventilació, poc espai i poca llum. Hi
1 dinaven, hi dormien i feien hores ex-

. ; traordinàries no reconegudes com a
. tals. Molts no tenien ni tant sols con-

' tractes. Ara n'arriben pocs. La dife-
rència de llocs de treball es cobreix
amb gent de l'atur, persones que a l'-
hivern cobren el subsidi i a l'estiu tre-
ballen. ;?•:•• \x,-'-.' ..- • , •*- •;•<•',. ••• .. -

: ; La crisi econòmica i la saturació en
• la construcció han coincidit amb la

primerenca democràcia sindical. El
1 poder adquisitiu dels què abans treba-

llaven a l'hivern a la construcció i a
V l'estiu als hotels era més alt dels qui

• ara només troben treball als mesos de

te

HüELïS 01:
Hfl5TELE?

El tiecret no té gens en compte els problemes de Vhosteleria. ',

«ila temporada» en els hotels, malgrat
abans no tenguessin contractes ni a
un lloc ni al'altre. Els sindicats inten-
ten posar-hi remei, establir formes de
contractació que impedesquin una
contínua inestabilitat en el treball,
que no s'entengui que qui només pot
t r e b a l l a r a l ' e s t i u , t é u n t r e b a l l e s p o -
r à d i c . . - ' • ' * • · \ · : . ' • . • . • ; - •" / • ' • ' - • • ' • • • ••:

Però quan el Govern va voler de-
mostrar que feia alguna cosa per a
arreglar els problemes de l'atur pro-
mulgà un decret mitjançant el qual,
qui contracti a persones per tempora-
des d'entre dos mesos i dos anys
només liarà de pagar el cinquanta per
cent a la Seguretat Social. Això no es
pot anul·lar, a un conveni col·lectiu i,
tal i com han dit dirigents sindicals
d'UGT i CC.OO. el decret no té gens en
compte els problemes de Thoteleria.
És un decret centralista que només
empitjora la situació de molts treba-

qui venen sense experiència ni prepa-
ració. I, a més à més, que si es fa ai»
no hi haurà bonificacions per als em-
presaris que contracten persones del
subsidi d'atur. , .

Abans, els qui treballaven a i p
vern a la construcció feien els nous
barris obrers, ara plens de moltes per-
sones que viuen part. de l'any de i».
tur. Les vivendes tenen .molts oeie-
tes, estan fetes de pressa i c°^fb°a .
per constructores amb mà d o r

rata i sense qualificar que a 1 j
dia cobrir molt bé les exigèr'
turisme de classes mitges
d'Europa. A les barriades de
viiien els que arribaren de les w»
més pobres de la Península, «PJg^a
ren unes paraules d'anglès i a.1 ^
treballaren c o m a peons de ia ^
trucdó. Això és part de 1'.
els antics ajuntaments han
nou batlle socialista. •



Punt aeri MARTA MATA

Un dels inconvenients d'aquest
Pont Aeri és que no tens el diccionari
a mà.

Sovint cal escriure dalt de l'avió,
amb el vocabulari del qual un disposa
i amb els dubtes que l'acompanyen.
Així, per exemple, aquest article ha-
via de tenir un títol com ara «Estreno»
o «Estrenos», però prou sabia que ni
l'un terme ni l'altre eren els adequats,
He hagut d'arribar a casa per poder
posar el títol: ja veieu el resultat per
parlar de tot el que hem vist aquests
dies. Una cosa semblant passa amb la
vida parlamentària: l'hem de far sen-
se diccionari i sense enciclopèdia, sen-
se poder consultar tot el que caldria i
això es nota especialment en aquests
moments d'estrena (resulta que es diu
£(ixí). Anem al gra.,' . :

Hem estrenat molt i cada estrena té
les seves característiques.

Hem estrenat govern. Augmentat.
Han hagut de robar escons vermells
al centre,,tapissar-los de blau per què
hi poguessin seure els nous ministres.
Alguns Ministres, con en Sànchez de
León o en. Martín Villa, han deixat de
ser-ho i llavors descobreixes que po-
den quedar convertits en uns diputats
bastant corrents. Alguns diputats han
passat a ser Ministres, com ara en Pé-
rez Llorca o en García Afloveros, i en
les primeres intervencions no han
quedat massa diferents de quan eren
diputats. Altres ministres han canviat

Pressa i presses
de ministeri i de banc; corri ara el d'E-
ducació i el d'Indústria, .;i així en
comptes de veure'ls, d'esquena els
veig de perfil: Les faccions arro-
donides d'en Cavero i el cabell en
punta i les-celles extraordinàries d'en
Rodríguez Sahagún, han quedat més
ressakats als nous ministeris de Justí-
eia i de Defensa. I no sabria fer gaires
comentaris més; potser, en tot cas^
que les municipals havien entelat una
mica l'eufòria pròpia 4'una estrena de
govern. ;. ;

Diu que estrenem oficialment les
Corts dtfous dia 3 amb la presència
del Rei. Però el que haurem d'estrenar
realment és el ritme i el to legislatiu
per fer les lleis més urgents i desenvo-
lupar la-Constitució. I aquest ritme i
aquest to no es troben en cap diccio-
nari ni en cap enciclopèdia jurídica.
Només m'ha semblat que hi ha unes
presses arrítmiques en la presentació
de documents i constitució de comis-
sions! Ja n'anirem parlant.

Estrenem Ajuntaments i això es no-
ta, no sols en els bancs del govern i de
l'oposició municipal, és a dir de la
UCD, sinó en els altres bancs. Però
allà on s'ha notat més l'estrena muni-
cipal és en la manifestació per l'Esta-
tut, la primera manifestació després
de tants anys presidida no sols per re-
presentants del poble, sinó per gover-
nants amb veritable competència de
govern,, la municipal. Aquell cap de

manifestació amb tants batlles i-regi-
dors donava al final força als parla-
ments del caps polítics. Des de baix
podíem veure'ls al balcó del Palau del
Parlament i mentres escoltàvem, se-
guir un gran vol blanc (de gavines?,
de. coloms?) sobre el celblau i veure
ja aquella casa treballant després de
, l'Estatut. L'Estatut que volem ara,
sense presses arrítmiques però amb
forta pressa: ler, La consciència po-
pular: 2on. La victòria. 3er. El text.
4rt. La comissió. 5è. La manifestació
de la força local. 6è. La discussió que
comença ara. \

L'Estatut, la gran estrena que hem
de fer, però no com una de tantes «es-
trenes» que, segons el diccionari, vol
dir regal, gratificació d'un servei o do,
sinó com a estrena d'això que tants
anys em sommiat, i cridat per places
i carrers i estudiat, i treballat, lluita i
estrena confonent-se. Ni «estrena» ni
«estrenes» no serveixen per al títol de
l'article.

He continuat mirant el diccionari i
hi havia paraules que servien i parau-
les que-no; «estremí» (coratjós), es-
trenyacaps (ja no es porta,), estrenyi-
ment (més val que no es porti), estrep
(que no els perdem) estrèpit (potser n'-
haurem de fer)...

Passem fulles del diccionari. | {

Punt finaii que sense presses,, vo-
lem l'Estatut amb pressa. —

A cau d'orella
JL, a famí l la March pretén comprar un dels grans bancs es-
vaní' P°88iblemBnt a partir dels dinesr que està rebent per la
ï ï ™ « r E s t a t d e l a companyia Transmediterrània..
ai S S 8 8 a q u e 8 t a Possibilitat seria la primera vegada en
la n S ? c a r i q u e "* b a n o P° ü t M 'n m M*i a ** dtr* de gran,
DBÍA w a M a r c h e s menaria un gran banc. De mohient,
o íi H«? ? 8ap ^ s e r I a e l n o m del nou banc, el de la March
0 « del banc absorbit. " 4

na ento??A ! Centristes de Catalunya hi ha una'perenne pug.
to de refini? Cajaellaa * « Carles Sentís. Una de les fónnu-
a terme In i a q U 8 s t a s I t u a c Í 0 · * que probablement es dugui
restéa com p r o p 6 r c°ngrés d'aquesta coalició, seria que un
Si en Canell c a p d e Centristes 1 l'altre marxés d'ambaixador.
d'amno^T88 ,es quedés com a cap, en Carles Sentís aniria

davant la UNESCO a Paris i si es quedés en

Sentis, en Canellas seria l'ambaixador espanyol davant el Va-
ticà a Roma.

# Quinze • indústries catalanes havien rebut missives
comminant-los a pagar l'impost revolucionari recentment En
les direccions d'aquestes indústries, que havien celebrat reu-
nions per a decidir quina actitud adoptar conjuntament, es
respira amb més tranquil·litat després de les recents deten-
cions dels presumptes implicats en els assaainats d'en Josep
Maria Bultó i la família Viola.

9 En la darrera Assemblea de Parlamentaris celebrada per
a elegir la comissió que havia d'anar a Madrid a negociar
l'Estatut es palesà el distanciament entre els líders dels partits
i els parlamentaris. La major part de diputats i senadors pre-
sents, de totes les opcions de dreta i esquerra, no sabien a qui
havien de votar, Encara més, algun dels elegits no sabia que
l'havien posat a la ^lista. ,
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PER OBRA I GRÀCIA PEL RELLEVAT GÓMEZ
CHAPARRO

El feixisme, pel
c a r r e r : . ••;;;, / ,•:;••::::y^ -:'v
PEDRÓ ALTARES; . •."/.'

Aquesta setmana hi haurà sessió conjunta dels plens del Congrés i
del Senat. El discurs del Rei inaugurarà oficialment una
legislatura d'enorme trascendència, tenint en compte el cúmul
d'afers pendents entre els quals destaquen el desenvolupament de
la Constitució i els estatuts d'autonomia.

Mentrestant, els estats majors dels
partits polítics perfilen la tàctica a se-
guir, tant a nivell intern com exterior.
UCD prova d'estroncar les ferides que
en alguns sectors deixà la remodela-
ció del govern. El PSOE per la seva
banda, té davant seu el XXVIII
Congrés, a celebrar pel maig. I en
aquest panorama, de certa normali-
tat, una notícia va cauré com una
bomba: la inexplicable fuga d'un dels
principals inculpats en la matança
d'advocats laboralistes del carrer d'A-
tocha.

Atocha: els dimonis
familiars •,.;...'

Ningú dels que la van viure oblida-
ran fàcilment aquella nit de finals de
gener de 1977. Els telèfons esdevin-
gueren bojos i els carrers de la ciutat,
buits, no amagaven la por. Personal-,
ment no oblidaré mai aquella trucada;
a les 12, que plorant em va dir: «Han
matat tots els advocats d'Atocha, he
estat dins i només he vist un immens
bassal de sang a terra». A l'endemà,
després d'aquelles hores inacabables
d'hospital en hospital per localitzar
les víctimes, els periòdics parlaven de
«pistolers d'extrema dreta aterrorit-
zen Madrid». Fou el començament
d'una setmana tràgica que s'encarre-
garien de rematar els cada dia i des
de llavors més foscos grapos. Enmig,
centenars de milers de madrilenys
acompanyaren els cinc taüts pels ca-
rrers de la ciutat en una manifestació
de dol i de ràbia, que va sobreprendre
r«establishment».
; No estem parlant de la prehistòria;
Les carteíleres de cinema exhibeixen
ara a tota Espanya el film «Siete días
de enero» sobre uns fets ocorreguts

Francisco Lerdo de Tejada, implicat en
..,. la matança d'Atocha, evadit del país.

encara no fa dos anys i encara no tan-
cats, ni en llur esbrinament ni en
llurs conseqüències. Ni, molt menys,
en llurs implicacions. La increïble i
inaudita fuga de Lerdo de Tojada, fill
d'una secretària de Blas Pinar, un
dels principals encartats per l'acusa-
ció (segons sembla fou el que va co-
brir la retirada després de la matan-
ça), ha remogui fins al fons no tan
sols el cas d'aquest múltiple assassi-
nat sinó també una sèrie de qüestions
essencialment polítiques d'enorme
magnitud. El fantasma del vell règim,
intacte en algunes estructures de po-
der, ha resorgit a l'entorn d'una sèrie
d'interrogants que no desapareixen
per la substitució de Gómez Chaparro,
el jutge de l'Audiència Nacional ença*'
rregat del cas. .

Pel que fa a la resta, la història
sembla rocambolesca i il·lumina sobre
el règim penitenciari que pateixen els

m

Els advocats de l'acusació privada
Chaparro concedí a l'acusat.

terroristes d'extrema dreta a les pre-
sons espanyoles. Resulta que els més
directament implicats en el cas d'Ato-
cha, a més de comptar amb excel·-
lents comoditats i suports dins de la
presó (sobre això els diaris han contat
coses realment inaudites com la invi-
tació a llagostins a tots els reclosos dé
la presó de Ciudad Real), han gaudit
en diverses ocasions de permisos ex-
cepcionals. Francisco Albadalejo,
principal encausat i antic dirigent del
sindicat vertical del transport, ha tin-
gut tres permisos. El presumpte autor
material del quintuple assassinat, junt
amb García Julià, José Fernàndez Ce-
rra, ha pogut sortir quatre vegades de
la presó per qüestions de malaltia
que, segons algunes fonts, podia ha-
ver estat perfectament atesa a l'infer-
meria del centre penitenciari...

Per si tot això fos poc, resulta que
ei permís de sortida de Lerdo de Teja-
da es realitzà sense coneixement del
fiscal. Queda encara allò més sorpre-
nent: des del dia en què havi|j
d'haver-se presentat à la presó finsfl

l'ordre de recerca i"captura, efefu,a'
da per correu ordinari, passen mes ae
tres dies. I els mateixos fins que £
notícia salta a l'opinió pública 1
n'enteren els advocats de l'acusac»
privada.'A tot això cal afegir, i
que tot això veiés la llum pública,
que segons els advocats són c°n s t

obstruccions i entorpiments a J
ca per part del jutge que no amaga
seva manifesta animadversió per»
persones i ideologies dels propw •». _

m

: irregulars vacances que Gómez

l'únic que no és comunista del grup. A
més de l'enorme lentitud, van parlar
d'una altra mena d'imputacions con-
tra el jutge, entre les quals destaca la
inobservància de les normes proces-
sals que garanteixen l'obligada inco-
municació entre testimonis. Però en-
tre totes les declaracions dels advo-~
cats destaca una de Miralles que di-
gué que s'havia enterat de la fuga de
Lerdo de Tejada per la trucada d'un
periodista el mateix dia que havia es-
tat matí i tarda amb el jutge i una al-
tra de Jaime Sartorius que va dir tex-
tualment: «Tenim la certesa d'haver
arribat als autors materials de la ma-
tança, però les dificultats posades pel
jutge ens han impedit arribar a conèi-
xer qui eren els còmplices i els enco-
bridors». , , . . .

Per si tot això fos poc resulta que el
setmanari «Blanco y Negro» va publi-
car aquesta mateixa setmana una en-'
trevista amb Lerdo de Tejada realit-
zada a Perpignan per Alfredd
Semprún, periodista que alguns obser-
vadors consideren molt pròxim a cer-
cles policials. Semprún assegura que
el seu encontre amb el presumpte te-
rrorista d'extrema dreta, malgrat que
sembli «difícil de creure», es produí de
manera fortuïta i casual...

En fi, per acabar-ho d'adobar i
amb més de quinze dies de retràs en
publicar-ho la premsa, resulta que
també els acusats de l'atac a la Facul-
tat de Dret de la Complutense foren
deixats en llibertat provisional. Els
dos últims, el dia deu d'abril. L'ordre
de llibertat fou cursada per Rafael
Gómez Chaparro, aquesta vegada pre-
vi informe favorable de la matança
d'Atocha, el passat 26 de gener un
grup de persones, va irrompre al
«hall» de la Facultat de Dret aterrorit-
zant centenars de professors i estu-
diants. Hi hagué nou persones ferides,
dues d'elles de tret i dotzenes de con-
tusionats. Segons la policia, l'atac va
preparar-se a la seu de Fuerza Joven,
branca juvenil de Fuerza Nueva, à
Madrid. La ràpida acció governativa
feu processar quinze persones pre-
sumptes participants. D'elles 11 pas-
saren a la presó de Ciudad Real. Tots
estan ara en llibertat.

Tant el £SOE com el PCE s'han
apressat a presentar sengles interpel.-
lacions al govern. Seria desitjable pe-
rò, que el Ministeri de Justícia donés

una complerta explicació sobre tot ai-
xò. Fets com aquests no es conceben
en un estat democràtic perquè atemp-
ten directament a la credibilitat de les
institucions. La càrrega política d'allò
esdevingut creix quan aquests fets es.
produeixen a pocs dies de la fosca
mort, per un tret de la policia, del
grapo Delgado de Còdex. Les circums-
tàncies, certament estranyes, incloses
les dues hores que es trigà en donar la
notícia, no han estat prou explicades.
Els interrogants plantejats per la
premsa segueixen en peu. La veritat
és que amb Delgado de Còdex desapa-
reix una de les anelles més importants
que podien aclarir aquest- constant
misteri que són els Grapo. • :

El passat en Vombra
Probablement, les repercussions

emotives davant de l'opinió pública
dels esdeveniments d'Atocha de l'any
77 han motivat aquest vertigen d'in-
quietud aixecat per la fuga de Lerdo
de Tejada. Casualment també aquests
dies Madrid ha aparegut empaperat,
sobretot pel centre, amb retrats d'A-
dolf Hitler en la convocatòria a un fu-
neral en l'aniversari de la seva desa-
parició. Espanya és un dels escassos
països occidentals on els moviments
nazis i feixistes són absolutament le-
gals. L'ombra del passat es projecta
amb massa freqüència en el present.
Ara sabem que el feixisme va pel ca-
rrer. La incipient democràcia, encara,
ha de defensar-se. • .

Conegut ja el relleu de
pàrro en el cas, els advocats—- ^
dimecres a la tarda una « ^
premsa. Fou portaveu Jaime MH
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GoLloqui L·iternacipnal sobre la
guerra ^ É

El Centre d'Estudis Històrics de la
Universitat de Barcelona i la Fundació
Internacional d'Estudis Històrics i So-
cials sobre la guerra civil espanyola ha
celebrat un col·loqui que ha convocat a
Barcelona més de tres-cents participants
de diversos països. Penso que aquesta
capacitat de convocatòria vé determina-
da per la doble dimensió del tema: el fet
històric en si amb tots els seus factors
determinants que fou l'inici d'allò que
després seria la segona guerra mundial.
I l'experiència, «sobre el terreny», de di-
verses concepcions de societat, sobre el
qual s'ha arribat a crear una autèntica
mitologia revolucionària que tant se-
dueix anarquistes i comunistes de la IV
Internacional. L'interès de la nostra gue-
rra davant d'historiadors i ideòlegs fou
patent amb el desenvolupament de les
intervencions diverses, que cavalcaren
entre el terreny històric i l'ideològic.

Wilhelm Dilthey assenyalà fa bastant
anys que la història -com a ciència de
l'esperit- era «comprensible» en funció
de les «relacions de sentit» que existien
entre els successius esdeveniments. Arri-
bant més enllà d'aquesta visió fenome-
nològica sabem que aqustes relacions
són analitzades segons l'òptica personal
de l'observador, aquest semi-ignot subs-
trat en el qual convergeixen la seva
ideologia, els seus desigs conscients i in-
conscients, Jes seves frustracions i, en
definitiva, tots els intrincats determi-
nants de la seva personalitat. Un dels
excombatents que presentaren una co-
municació testimonial s'autoqualiflcà
com a «combatent», en una exaltada os-
tentació de passió política. Alguns ora-
dors evocaven els fets amb una idealit-
zadòra recerca del temps perdut. Entre
el públic -nombrós i de totes les edats -
un gran clima de respecte i interès. El
rector Badia es referí el dia de la clausu-
ra'al «marc cívic que demostra la madu-
resa de les persones i de les nostres insti-
tucions». .;; ."*•!•• " » •
, En la primera Jornada la ponència va
ser a càrrec del professor. Pierre Broué,
el qual dintre d'una Unia ideologitzant i
erudita alhora ens parlà sobre «Centres
de poder revolucionari. Assaig metodolò-
gic». Va exposar una interessantíssima
comparació entre els models leninistes
dels soviets russos de 1917, els intents

LEOPOLDO
ORTEGA-MONASTERIO •

sutge» psiquiatra

alemanys de 1917 i els que s'organitza-
ren a Espanya durant la guerra civil. Va
acabar lamentant-se d'allò que pogué
ésser i no fou.

En la segona jornada, l'anglès Ronald
Fraser, ex periodista ficat a historiador,
ens parlà de la metodologia basada en
entrevistes dialogades per recollir els
testimonis de «la gent corrent» que va
participar en la contesa. Enamorat del
seu mètode i apassionat pel seu fl, Fra-
ser realitzà una pacient tasca de força
anys que ha exposat en el seu llibre «Re-
cuérdalo tu, y recuérdalo a otros».

La tercera i última jornada va
celebrar-se al Paranimf de la Universitat
Central. El «ran hispanista Pierre Vilar
disertà magistralment sobre totes les
minúcies metodològiques pendents de
ser utilitzades per a l'exploració històri-
ca de la guerra civil. Cridà l'atenció so-
bre la tendència de molts participants a
fer hipòtesis retrospectives modificant
alguns dels postulats determinats; a la
qual cosa anomenà «fer història-flcció»,

Després de totes les ponències es van
presentar comunicacions monogràfiques
i testimonis dels protagonistes de la gue-
rra. En conjunt es feu notar una gran
presència del leninisme trostskiata i de
l'anarquisme. Durs atacs al Partit Comu-
nista! respecte global envers les figures

de Lluís Companys, Largo Caballero i In-
dalecio Prieto. En suma, amplis debats
ideològics per part de molts participants,
que en alguns moments assoliren la di-
mensió oratòria d'un míting. Tot això
ens va permetre constatar, una vegada
més, que el bàndol republicà estava
greument; lesionat en el seu origen, en
trobar-se dintre d'una forma política
democràtica-liberal la presència de posi-
cions antagòniques i irreconciliables en-
tre sí: ranarquisme i el mandsme-leni-
nisme en les seves dues versions trots-
kista i estalinista. Hi abundà la passió
Ideològica i les al·lusions restrospectives
a hipotètics canvis de tàctica i d'estratè-
gia que haurien modificat el desenllaç de
la guerra: «allò que havíem d'haver fet».
El sentiment de fracàs històric provava
de compensar-se amb la fantasia especu-
lativa i fins i tot un veterà participant va
abocar consells prospectius: «allò que
haurem de fer la propera vegada».

Entre els nombrosos protagonistes que
van intervenir,, Frederica Montseny con-
servava tota la seva empenta miünera.
Jaume Miravitlles, el seu to pausat i re-
flexiu. Josep del Barrio feu una exposi-
ció inetòdica i convincent: «guanyar la
guerra volia dir també guanyar la revo-
lució», i assenyalà també la força ex-
traordinària que tenia llavors a Catalun-
ya la petita burgesia liberal, demòcra-
ta, antifeixista i catalanista. El coronel
Salas Larrazabal gairebé l'únic partici-
pant que havia lluitat en el bàndol fran-
quista, va tenir una il·lustrada interven-
ció sobre el material de guerra d'ambdós
bàndols, amb la qual cosa va voler repil·
car a una intervenció que l'havia aUumi
personalment Hi mancaren Enrique wà-
ter i Ramon! Serrano Sufier, que sens
dubte haurien contribuït a elevar lto *
res de lesjornades. En l'última sessió ufl
veterà ex-combatent va explicar çomeu
va anar a la guerra perquè rçMg
ja que par bé o per mal, no tenia les
idees tan sòlidament arrelades'com per
defeniar-les amb violència. .

Gairebé totes les intervencions van w
nir un to Jiumà i personal i el Vmc~L
ves, adults i vel ls- restà sempre aian
tant a l'exposicid dels historiador? aca
dèmics com a les veteranes "JJ^n»'
impertèrrites davant &+&
i intactes en l'evocadò de tanta
En resum, unes jornades ta^Ç
deixen una vegada més inacab
tema de la noitra història.



ASSEMBLEA DE LA COMISSIÓ TRILATERAL A TOKIO

Els espanyols ingressen en el
club privat més poderós del món

MATEO MADRIDEJOS

Impulsada pels Rockefeller, amb una ideologia flexiblement
conservadora, es proposa la cooperació i defensa dels tres centres del

: : ;̂  : -; capitalisme avançat
La Trilateral Comission ha tingut

una sobtada i inquietant popularitat a
Espanya al divulgar-se l'ingrés d'un
distingit i poderós grup de ciutadans
espanyols estretament vinculats al
món de l'alta finança i les companyies
multinacionals, l a realitat d'un nou
«govern invisible», més poderós i
menys secret que la CIA, a escala pla-
netària, semblava tant més plausible
quant que el president Carter i els:

més alts funcionaris de la seva admi-
nistració apareixien en les llistés dels
membres de la Trilateral, escortats
per les élites político-financeres de
l'Europa occidental i el Japó. ; l

La Comissió Trilateral fou creada
l'agost de 1973 per iniciativa de Da-
vid Rockefeller, el més poderós brot
de la nissaga d'aquest nom, president
del Chase Manhattan Bank. Fou, des
del principi, un grup de tciütadans
Privats», perquè, segons explicava el
seu inspirador, «els ciutadans privats
poüen sovint actuar amb més flóxibili-
«Jt que els governs, en la recerca de
^uio formes de cooperació interna-

». El nom de Trilateral respon'al

?6 ' t r t b a r «a* m é 8 atreta as-
entre els tres centres deüca-
avançat: Estats Units, Eúro-

occidental i Japó. :; • •;• .»..;.
S c i r c u m 8 t^cies internacionals

1} f « « 8 i m w t de la Comissió
*i * 8 e v a v o c a c i 6 d > i n f l u i r

vfúc* exterior nordameri-
SíatS U^'acabaven de

Í
la^moralitzant Ueripè

mà̂ a L ? 4 n d o 1 Watergate; la diplí
pert - 5 2 ? ? ^ 8 m « e r ' obsessionat
i X i n " ^ 1 ? 0 6 l'equilibri ***> 1TJRSS

occ ldental i el Japó;e C e b e í o r a « e 8 t i ó del
que havia substituït

Ferrer Salat portaveu espanyol
a la Trilateral

Richard Nixon, era evident que la torr
xa havia de passar altre cop al partit
demòcrata, a condició que el nou pre-
sident, des del punt de vista ideològic,
fos prou ambigu com per acabar amb
les tensions que havien protagonitzat
el racista Wallace i el progressista
McGovern. L'ungit fou Jimmy; Carter,
membre de la Comissió Trilateral.

Homes poderosos ;>
a tres continents

Els principals col·laboradors de
Carter pertanyen també a la Trilate-
ral, des del vicepresident Walter Mon-
dale al seu conseller per a afers de se-
guretat, Zbigniew Brzezinski, passant
pel secretari d'Estat, Cyrus Vance, i
tota la cohort de «caps d'ou* que gi-
rent a l'entorn de David Rockefeller:
George Ball, Samuel Huntington, Art-'
húr Schlesinger, etc. Com a conse-
qüència del predomini inicial norda-
mericà, la Trilateral fou'considerada
com una empresa que es proposava,
per mitjans més subtils que els em-
prats per Kissinger, la submissió de'
l'Europa Occidental i el Japó.

No hi ha dubte que els americans
van tenir èxit en l'afany d'aconseguir
la col·laboració d'europeus i japone-
sos. Entre els membres europeus de la
Trilateral destaquen,; entre altres,
Raymond Barre, primer * ministre
francès; el president de la Fiat/ Gio-
vanni Agnelli; el baró de Rotschild i el
director del Financial Times. La bran-
ca japonesa compta amb ChujiroFuji-'
no, president de l'dmperi» Mitsubishi;
i els represants de Sony, Toyota, Nip-
pon Steel i demés grans consorcis que
dominen avui el partit liberal-demò-
crata al poder. Entre els espanyols
admesos en èl «club», i que aquests
dies han participat en la reunió cele-
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brada a Tokio, destaquen Carles Fe-
rrer Salat, president de la Confedera-
ció Espanyola d'Organitzacions Em-
presarials (CEOE); Carlos March, Jai-
me Carvajal (Banco Urquijo), Antonio
Garrigues Walker, Alfonso Osorio i els
catalans Vila Marsans (tèxtil), Claudi
Boada (Ford Espafia) i Ramon Trias
Fargas (Banc Urquyo), fins a un total
de tretze. * v .
/ Els estudis fins ara publicats per la
Trilateral tenen un caràcter essencial-
ment econòmic i propugnen invaria-
blement un acord entre les potències
capitalistes, a fi d'evitar competències
ruïnoses i aconseguir una més racio-
nal utilització dels recursos. Fer
aquesta raó, el trilateralisme ha estat
considerat com una mena de New
Deal a escala mundial, destinat a sal-
var el capitalisme de la crisi que pa-

' teix d'ençà 1973. L'hegemonia dels
interessos nordamericans, com és lò-
gic, afavoreix la crítica dels europeus.
Així, per exemple, el diputat socialista
francès Fierre Cot, en el prefaci d'una
obra de Brzezinski, denuncià la políti-
ca trilateral com un projecte destinat
a «fer més acceptable l'imperialisme

> nordamericà i afavorir el seu desen-
volupament».

, «Pluralisme» _
enfront d'equilibri

Darrera de l'estratègia econòmica,
amb el seu prurit «d'un ordre econò-
mic més equitatiu» i el seu reformisme
escurçat d'ajuda al desenvolupament,
s'amaga la ideologia del nou conser-
vadurisme nordamericà, al qual cal
alliberar de les seves temptacions aï-
lladonistes. El principal ideòleg,- en
les relacions internacionals, és Zbig-
niew Brzezinski, polonès, catòlic i

\ aristòcrata, que substitueix un altre
emigrat, Henry Kissinger (jueu-ale-
many de família modesta) encara que
aquest també pertany a j a Trüateal.

Enfront del realisme polític de Kis-
singer, a vegades massa brutal per a
la tradició idealista nordamericana,
Brzezinski defensa una diplomàcia
més flexible, aparentment allunyada
del Fatalisme dels dos blocs antagò-
nics, a f í d'evitaf que qualsevol fra-
càs, qualsevol desequilibri, desvetlli
en els Estats Units una mentalitat de
metròpoli assetjada, de «capitalisme
en un sol país». Brzezinski és el patro-
cinador del «pluralisme», de l'accepta-
ció de diversos models en el camp ca-
pitalista, a condició que els països a

Trias Fargas també vol remenar
les cireres del món

Osorio: tot i perdent
les eleccions s'en recorden d'ell

què es refereix no caiguin en el model
soviètic i respectin l'hegemonia dels
interessos nordamericans. Els espe-
cialistes de la Trilateral consideren
que l'expansió de la influència comu-
nista no és irreversible i que fins i tot
pot ser reduïda en l'interior del bloc
soviètic, la qual cosa. explicaria la
desconfiança del Kremlin davant de
la política exterior de l'equip Carter.

Hi ha qui denuncia el caràcter in-
nocu del debat entre Kissinger i els
«trilateralistes» que es mouen entorn
de Brzezinski per considerar que les
divergències pel que fa a la forma són
irrellevants enfront de la identitat dels
objectius últims. L'exemple italià és el
més eloqüent. Les recriminacions i
amenaces públiques de Kissinger con-
tra l'eventual participació dels comu-
nistes en el govern de Roma, han, estat
substituïdes per iniciatives més dis-
cretes, generalment encomanades als
altres membres de la Comunitat Eco-
nòmica Europea (CEE). Els resultats
han estat els mateixos, com ho prova
la crisi italiana i la convocatòria d'e-
leccions generals anticipades; però la
Comissió Trilateral pot mantenir, al-
menys públicament, el seu rebuig de
la doctrina de la «sobirania limitada»,
tant a l'Oest com a l'Est. Alhora, l'Ad-
ministració Carter posa sordina a les
seves iniciatives i consulta invariable-
ment amb els seus aliats europeus i
japonès, en el marc d'una nova coope-,
ració. Brzezinski denuncia la noció de
l'equilibri kissingerià, que considera
com una * nostàlgica • perillosa del
Congrés de Viena de Metternich, ja
que la batalla ideològica segueix, mal-
grat la paràlisi derivada del terror nu-
clear, i es perllonga en la guerra eco-
nòmica i fins i, tot en els enfronta-
ments militars més o menys localit-
zats. Els Estats Units -segons el pn*
cipal conseller de Carter- han de po-
sar fi al vell somni de propagar 1 Ame*
rican Way of Life i alhora,, vèncer eis
dimonis familiars de t l'amacionisme
que conduirien a la catàstrofe, jj
política exterior nordamericana na » .
fomentar-se, doncs, en l'acceptaci
del «pluralisme», sempre tow™*
el «trilateralisme» a fi que
de l'Europa occidental í el J
sin el neutralisme a què els
la gestió de Kissinger i f ^
il·lusió de cooperar en pla ^
amb la gran empresa de l a . SU,F de
vencia del capitalisme dirigida ae»
Washington. . . eïlCa-

La Comissió Trilateral semWa
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rregada de superar les contradiccions
entre el «pluralisme» doctrinal de Br-
zezinski i la lògica implacable del sis-
tema capitalista-imperialista. Encara
que es mostren partidaris d'una acti-
tud més flexible envers les forces pro-
gressistes, tant a Europa com al
Tercer Món, els «trilateralistes», en
propiciar un desenrotllament contro-
lat per les institucions financeres do-
minades per les multinacionals -
Banc Mundial, Fons Monetari,
OCDE-, imposen unes exigències que
contribueixen a perpetuar les dictadu-
res, com s'ha vist a Ibeoroamèrica, o
condicionen dràsticament l'orientació
Política i diplomàtica, com ha passat
a Portugal, com sens dubte pot esde-
venir a Espanya. •

La batalla ideològica
La Trilateral no oblida el combat

teològic als països occidentals, com
TA*?0* a l a 8 e v a v i 8 l ° globalitzado-

Problemes. Un dels seus prin-
d e ò l e e l nordamericà Sa-
^ S que distingeix entre

? c i e s «governables» -l'estabi-
« « governamental es correspon amb
en c,f8en8 social- i «ingovernables»

l q U a l s «els tateLlectuals orien-
valora» estan introduint els

d e s t r u e i x e n ** controls
^ ? usures que fan
^ ^ u i r la complaença

civka 1 * t e l l e c ^ s , reduií la no-
control d! i ?remsa' t a n c a n t un
tabUr unV68 íOnts d'^°nnaci6# i es-

S V veCció més ri8orosa !
l ensenyament superior.

Kissinger va impedir l'entrada al govern dels comunistes italians. Què farà ara?

..L'ingrés d'un grup d'espanyols en
la Comissió Trilateral, més enllà de
les contradiccions personals que hom
pugui detectar, és el corol·lari de la
vinculació dels mitjans capitalistes es-
panyols i de l'economia espanyola
amb els cercles dirigents del capitalis-
me mundial, en prova de solidaritat
ideològica i cooperació estratègica.
Les implicacions polítiques de l'esde-
veniment són a l'ànim de tothom.
Qualsevol intent de modificar les es-
tructures socio-econòmiques ensope-
garà no només amb l'oposició dels qui
avui dominen els aparells coercitius i
ideològics de l'Estat, sinó també amb .
pressions externes que podrien ser in-
suportables.

Alguns membres de la Trilateral,
en fer formalment llur ingrés en la re-
cent asemblea de Tokio, es mostraren,
molt optimistes i fins i tot van anun-
ciar que Espanya aviat deixarà de ser
un pals de segona categoria. Semblen
entestats en demostrar, com volia l'-
historiador Schlesinger, que la Trila-t
teral és una organització respectable i
no «una horrible conspiració de ban-

. quers concebuda pels Rockefeller».

-perquè I1Honorable oo
rep etx audiència ela
divendres?»

-P«rquk «la divendres l l tgeix
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ELS INTEL·LECTUALS DE L'«AUfONOMIA»,
DETINGUTS PER L'ASSASSINAT DE MORO

El procés contra la
ultraesquerra italiana
XAVIER BATALLA

MHM

£1 poder judicial italià sorprengué el passat dia 7
d'abril a l'opinió amb la detenció dels principals
pensadors de l'extrema esquerra legal, acusats, entre
altres càrrecs, d'organitzar el segrest i assassinat
d'Aldo Moro.

Segons l'acusació, amb. aquestes
detencions hom estaria a un pas de la
sortida del dèdal terrorista; segons els
acusats, les agafades confirmarien
que Itàlia segueix vivint la seva Com-
media dell'arte. En qualsevol.cas, i a
menys d'un mes de les eleccions gene-
rals, l'estratègia de la tensió no de-
cau. • . •* •

L'assasinat d'Aldo Moro, segrestat
a Roma el 16 de març de 1978 i tro-

' bat mort dos mesos després, el 9 de
maig, ha tornat a convulsionar l'esce-
na política italiana: si primer va afec-
tar els partits de l'arc constitucional, J
sobretot a la Democràcia Cristiana -

' el partit de Moro- ara sotraga els ren-
gles extraparlamentaris. Són la vint-
i-dos els dirigents de l'esquerra revolu-
cionària detinguts, inclòs Toni Negri,
catedràtic de Teoria de l'Estat en la
Universitat de Fadua i poc menys que
el pare dels grups situats en allò que
hom coneix com «l'àrea de l'autono-
mia».. • -. . J , •': •• •

El procés contra l'extrema esque-
rra, acusada de dirigir les obscures
Brigades Roges, es produeix en un
moment crucial, només a unes setma-
nes de les eleccions generals, la con-
vocatòria de les quals obeeix, en últim
terme, a la recent crisi del compromís
històric; una crisi que s'inicià amb
l'ascensió dels sectors més dretans de
la DC després de la mort de Moro.
Després que els comunistes de Berlin-
guer hagin passat a l'oposició, els pro-
pers comicis «tornaran a ser, però, de
pur compromís historio, com ho foren
els de 1976. De moment, la DC es

Mnanté favorable a la política d'unitat
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nacional, és a dir, de col·laboració
amb el PCI i els partits laics, però es
nega a l'entrada dels comunistes en el
govern. Així les coses, l'extrema es-
querra considera que amb Negri hom
tracta de buscar un cap de turc per a
un formidable muntatge electoral.

L'actual investigació judicial, por- '
tada a terme pel magistrat comunista
Pietro Callogero, el mateix que excul-
pà l'anarquista Valpreda de la matan-
ça feixista de Flazza Fontana, l'any
1969, és la de més gran envergadura
de les realitzades a Itàlia durant els
últims 30 anys sobre el terrorisme .

Toni Negri, responsable ideològic dels autònoms, acusat de planejar'l 'assassinat
do Moro.

i> > \

', i '' * »
.' < r • -

Aquí sota Pietro Calogero jutge encarregat,
del cas Moro. A la dreta, Renato Curzio
màxim líder de les Brigades Roges.

roig. Fins ara, però, i mentre l'acusa-
cio no demostri el contrari, la veritat
sobre èl terrorisme resta encara con-
osa, bé per l'expressa voluntat de

1 «tat, bé per la complexitat d'unes
«J«8 que semblen barrejar/ segons
determinats sectors, feixistes i esque-
rranistes.

El terror negre
lia. que és segons es veu, la te-
uta pel terrorisme, primer fou
" ~egref el feixista, que es de-

principalment la tardor de
n comença el* que hom ha

compta en el seu haver
its de cop d'Estat d'ex-

• Abans, l'any 1957, una
més inri— en

« Stefano
«i « c o n e 8 u t Per aquí, orga-
e i s GruP8 d'Acció Revoludo-

nària i la Vanguàrdia Nacional, con-
glomerat que, segons hom sabrà més
tard, estava en estretes relacions amb
alguns sectors del servei secret.

De Stella Rossa
a Feltrinelli

La història de l'anomenat terroris-
me roig no és menys enrevesada, encara
que les seves ramificacions no semblin
tan sofisticades com les de les tramas
neras. Històricament, les actuals Briga-
des Roges i els «autònoms» podrien
considerar-se com una certa culmina-
ció del procés de lluita armada iniciat
els anys quaranta per Stella Rossa,
que no considerava suficient la re-
construcció d'un «Estat burgès antifei-
xista»; la guàrdia roja del GAP, i Vo-
lante Rossa, que l'any 1949 arrengle-
ra antics partisans i ex-membres del
PCI. Caldrà, però, una altra dècada
d'absolut predomini democristià per a

assistir al naixement de la nova és- ,.-*'
querra: entre 1961 i 1967, hom pas-
sarà de la lluita en les fàbriques a la
guerrilla tercermundista, mentre el
canvi és dabtut en les publicacions
que acaben d'aparèixer (Quaderni
Rossi, Classe Operaia, Classe e Stato, .
etc.) i que posteriorment seran la base .
teòrica de la revolta estudiantil de
1968 i de la obrera de la tardor calen-
ta de 1969. Després de l'atemptat fei-
xista de Piazza Fontana, a Milà (16 /
morts), l'extrema esquerra, ara amb .-,
les sigles postbèl.liques del GAP, tor-
narà a la lluita armada, que a la zona \
d'Orgosolo serà organitzada pel grup
de Feltrinelli, l'editor que moriria, i
amb ell el GAP, pel març de 1972, :ï
quan, segons sembla, col·locava una
bomba.

Amb la desaparició del GAP s'ini- ; ;
ciarà una nova etapa, en ía qual pre-
dominaran les Brigades Roges i l'àrea
d'autonomia. Segons els experts del
Ministeri de l'Interior italià, el torro- ,
risme roig actual estaria estructurat ,
en 3 cercles concèntrics: el primer se-
ria el «partit en armes», o sigui, les
Brigades Roges, els NAP i Primera Lí-
nia; el segon, compost per uns 9.000 ,
militants, no clandestins, es situa en <
«l'àrea de l'autonomia» (Autonomia
Obrera, Col·lectius d'Autònoms, etc.) k
integrada per assalariats oposats als r

2B
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sindicats, estudiants i marginats; i el
tercer i últim cercle és el dels simpa-
titzants, encara més ampli i fluïd. Fins
ara, però, hom considerava que les
relacions entre brigadistes i autònoms
eren conflictives. La investigació judi-
cial en curs intentà demostrar tot el
contrari, ja que acusa els autònoms
de tota la.insurrecció armada contra
l'Estat. >v

Les Brigades Roges
i autònoms

Les Brigades Roges, covades ideolò-
gicament a 1970, a Trento, passaren
a l'acció l'any 1972, quan els primers
governs d'Andreotti apel·laven a tota
la burgesia per a consolidar un nou
centre-dreta, després de la fallida del
centre-esquerra. Eren els temps en

Feltrinelli, màxim responsable dels
GAP (Grups Armats Proletaris) ja desa-
pareguts. "

Oreste Scalzone al maig del 1969 quan el Poder Obrer estava en la seva plenitud.

qué el compromís històric proposat
pel PCI començava a treballar-se la
seva oportunitat; però les Brigades
Boges, el primer objectiu de les quals
serà la «Santa Aliança de la burgesia»,
acabarà, amb el temps, atacant l'a-
propament de l'eurocomunisme al po-
der. Aconduïdes per Renato Curzio,
avui empresonat, les Brigades Roges
passaran dels segrestaments i trets a
les cames a l'atac al propi cor de l'Es-
tat, al qual veu enfortit amb la col·la-
boració del PCI. yï

Actualment, però, les Brigades Ro-
ges són només un dels «cent bastos»
de la lluita armada ultraesquerranis-
ta, com ho són també «Primera Línia»,
«Nous Partisans», «Formació Armada
Comunista», «Nucli Armat Bruno Va-
lli» i un llarg etc. No obstant això,
aquest camp de la lluita armada es
pot subdividir en dues «zones»: l'ocu-
pada pel mandsme-leninisme de Re-
nato Curzio i la que té el seu origen en

L'èncért en el vestir de |a dona
TRAVESSERA DE GRACÍA,37téntreSantal(5 i Muntaner)
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el grup Poder Obrer (Oreste Scalzone i
Franco Piperno, ara també detinguts)
del qual l'any 1973 s'escindí Toni Ne-
gri, per a donar peu a l'àrea d'autono-
mia, el braç armat de la qual seria to-
ta una sèrie de grups d'actuació simi-
lar a la dels Nuclis Armats Proletaris
(NAP) que, a diferència de les Briga-
des Roges, foren creats al sud, on la
marginació està condenada a créixer
mercès al terreny propici que és l'en-
dèmica crisi social.

La causa immediata del naixement

d'aquesta incontrolable «autonomia»
es troba en la crisi oberta en l'extre-
ma esquerra després dels pobres re-
sultats electorals del 20 de juny de
1976. Des de llavors, l'area d'autono-
mia abasta tota mena de rebel·lió
(Cercles de joves, «indis metropoli-
tans», etc) mentre la violència es no-
dreix del sentimènt.que res no pot ser
canviat. El terrorisme té, però, unes
causes socials que, encara que no ei
justifiquin, el poden desenvolupar, so-
bretot mentre persisteixi la crisi eco-
nòmica que fomenta la marginació.

Els grups ultraesquerranistes ita-
lians pretenen ocupar avui l'escenari
polític abandonat per socialistes i eu
rocomunistes; üur estratègia, però,D

sembla ser precisament la més aiB
queda per a impedir un nou cop oaj
reacció.- Sigui com sigui, Pf
aquest .laberint, terrorista J
comú és el propi Istat fanoetm*
poders del qual volen comparar
partits .de l'esquerra parlament^
L'arc constitucional tem ara que
proves judicials presentades co
Negri. intes i documents, no •»
consistents. • ? 5



CADA DIA, AL «BARCELONA»

Per brocs grossos, els de
L a T r i n c a T ^ ) s ^ - • ' • -•;:.;:1;;
LLUÍS CROUS

... I ara «Pel broc gros». Així es
diu el darrer espectacle de La
Trinca. Fel broc gros perquè
per primera vegada no han
tingut problemes amb la . ,
censura. Pel broc gros perquè
és com els agrada cantar i dir
les coses.

El teatre està ple del tot. No hi veig
una cadira buida. L'acomodador em
dóna un: programa que te la forma
d'un diari on llegeixo la gent que col·-
labora en l'espectacle: En Burrull diri-
gint a un grup de músics dels millors
que tenim a la ciutat, en Puigcerver
fent l'escenografia... Ja saben el que
es fan, ja, aquets nois. L'espectacle
em diverteix. M'ho passo molt bé i el,
veig mes rodó que mai. La gent surt
del teatre rient i comentant cançons: ••
«Has vist el que li diuen a l'ünión del
Sentru?». Em torna a venir a la me-
mòria l'Octavio Paz que diu allò tan
intel·ligent que «el verdadero compro-
miso del autor no esta tanto en lo que
Qice como en la forma de afrontar el
problema del lenguaje», El llenguatge
ae La Trinca fa que una pila de gent
a edats molt diferents i de ideologies
y» mica diferents, acceptin una con-
eguts de les cançons que ja nò ac-
cepta a altres cantants i, el que ós
ïüt' Seri6s' ^ mateixos polítics. La

0 / 8 als mítings polítics, però
? t e a t r e Barcelona, Quin mo-

interessant atravessa el

res

banda, La Trinca fa les
«s, no se'ls escapa res de

» a il de comptes, també es
Ai ̂ m Í B a m b 8 l Uenguatge. • -..
flicarrer tornem a dir allò que hem

: aquests nois de La
~ fons, potenciant

seu caràc-.U
í
na c ar icatura f

*£ mateixos. EUa s'in-
Són b 0 M a c t o » ' **>>

?8111 W S tania-la Monmeta, va

TONI: <El text del President dit eh un diari seria molt fort però cantat a ritme de xo-
tis passa molt be». .,',."-

JOSEP MARIA: *Espafta és una unidad de destino en lo coyuntural».^

anar al carrer de Robadors, va ballar
una sardana a la plaça de Sant Jau-
me, va comprar una edició de rústega
de Tirant lo Blanc i ai ara visqués
hauria demanat l'Estatut pel passeig
de Sant Joan, malgrat el perill de re-
bre una dutxa de lleixiu. I de tot això
n'ha sortit La Trinca. No se si m'ex-
plico... ' • • • • : : • • .

Acaben de actuar («avui hem fet
actuació de tardà pels jubilats, per
centres.»») i han d'actuar de nou. Es-
tan, amb cara de cansats, al carner!
(«és que fer dues actuacions...»). M'a-
gradaria fer-vos l'entrevista un per
.un, els dic. Em diuen que d'acord.'
Així dóna gust Porto un qüestionari.
Qüestionari i tot?, em diuen. Els faig



que sí amb el cap. Aquestes son les
preguntes: y . (

l) Què és el que t'agrada més de tu
dalt de l'escenari? . '

.. 2) Que ara cantis «Pel broc gros»
vol dir que fins ara has cantat pel
broc petit?

3) Què has après de tants anys de
* cantar pel broc petit?

4) Saps que hi ha molt poca gent
que digui, en públic, inútil al Presi-
dent?,
'. 6) No tens por, que s'enfadi?

6) No creus que la gent passa de
tot? Veient el vostre espectacle no ho
sembla...

JOSEP MARIA ; \

1) Jo suposo que interpreto un pa-
per que en la vida real no l'interpreto,
perd que, en part, soc el mateix.

2) Sempre ho hem fet pel broc més
ample que hem pogut. Ara, aquest es
el primer espectacle crae no hem tin-
gut problemes de censura.

3) He après a fer trampes.
4) Suposo que' sí. Ara que ho té

malament perquè cada dia que ho
diem la gent aplaudeix. Aquest home
ho té malament hores d'ara.

5) Tant me fot.

MIQUEL ÀNGEL: *A totes les píndoles se'ls posa una cosa dolça al voltant».

,' ' 7) El fet de dir coses en conya fa
* que la gent les accepti millor?

8) Vostè ja col·labora amb la cultu-
'•• ra catalana?
; -':J 9) La grolleria és una forma de
. cultura?.

; , 10) Espafla es una unidad de desti-
no en lo universal?

1 D' Vas anar a la manifestació del
diumenge? ., ' -.' , • .

12) Què se sent actuant en una fes-
' ta de celebració d'un fet polítíc, com

• si fóssiu un Rudy Ventura qualsevol?
1 13) Tu ets una persona amb sentit

\ de l'humor? ,. .
V I, per un, van contestar aquestes

.-'. ' C Ò s e s . . , . . , ;..•••;., - - , r : . • • • .

6) La gent no sé si passa de tot o
no passa de tot, però que hi ha una
consciència col·lectiva i una sèrie de
coses que toquen els collons molt ma-
joritàriament, queda evident en
aquest espectacle.

7) Acceptar-les, no. El que passa és
que el fet de dir-les en conya fa que
sigui una motivació per a venir-hi,
més que si diguéssim aquestes coses
d'una forma trascendental i normal,
com puguin ser altres mitjans... de co-
municació, mítings, reunions, etc. Aquí
se li dona una espectacularitat que fa
que potser vingui més de gust que no
pas un orador que explicaria aquests
problemes molt ben explicats, però

que potser llavors no interessarien a
la gent. , mr '•

8) Em sembla que sí. Eil, la cultura
en el sentit no pejoratiu de la paraula.

9) .Em sembla que són dues coses
diferents. - Hi ha cultura del veritat i
molt grollera i hi ha cultura finíssima
i exquisida.

10) Està. clar que no. Espana es
una unidad de destino en lo coyuntu-
r a l . ' • ' •-. v . . . .•• • • . - ; ; • •-/•:,• . : ; ;

11) Estava actuant, però entre les
dues funcions vàrem actuar a la festa
del Parc de la Ciutadella, i, si hagués
estat lliure, hi hauria anat.

12) Igual que en Rudy Ventura,
no. En Rudy Ventura va actuar co-
brant, al marge que pogués estar molt
d'acord amb Tacte, i nosaltres vam
anar-hi per la cara. i només perquè hi
estàvem d'acord.

13) Jo tinc sentit de l'humor però
potser una mica cerebral. No sóc un
tio extravertit, el què s'enten per un
tio que pugui animar una festa.

TONI

1) Dalt de l'escenari? No sé, sóc
bastant mutable. Sóc el més variable
dels tres.: .

2) Aquest ha estat l'unic espectacle
que hem pogut fer sense permís, sense
traves, sense retalls, és a dir, pel broc
gros. . "

3) Hem après el camuflatge en la
cançó. ^ '

4) Sí. Imagino que devem ser els
únics... que ho diem. No els unies que
ho pensem.

5) No, no, cap. ,
6) Jo no crec que la gent passi de

tot.0 potser els que passen de tot no
venen ni aquí. ..
' 7) Home, evidentment. Passa mou
mes bé. El text del President dit en un
diari seria molt fort, però cantat amo
ritme de xotis passa molt bé; _

8) Jo penso que sí. Nosaltres nem
triat una feina de la cultura. Jo J»
considero integrat dintre la cultura.

9) És una forma de cultura popula
. sempre que s'utilitza amb temf
tractats. Estic completament
en utüitzar-la. '

10) Sempre. Això sempre.«
inflnito. v v .

el

quart d'hora perquè teníem actu
i, després, hi vaig anar a cantar _
a Trinca. - Í . y

12) No ho sé. Pera ml
ria estat que tota la cançó
estigués present. Per a mi va



ticipar en una cosa que vol el poble i
que fa anys que demanem.

13) Jo no sóc massa histriònic, pe-
rò penso que tinc sentit de l'humor.

MIQUEL ÀNGEL

1) No ho sé perquè no em miro mai
a mi mateix. Potser el fet que m'hi
moc com à casa. •

2) No. Hem cantat pel broc tot el
gros que es permetia en l'època que
érem.

3) Vaig aprendre que això d'anar
amb clau, i haver de fer tonteries, era
una porqueria.

4) Ah!, probablement. No m'impor-
ta. ~

6) Jo, particularment ho seguiré
dient s'enfadi ó no s'enfadi; mentre
no hi hagi un president electe. I, ales-
hores, si li he de dir, també li diré.

6) Jo crec que la gent no passa ab-
solutament de res. Hi ha uns valors
que estan en crisi. Però hi ha uns va-
lors que estan més bé que mai com
són el propi desenvolupament de la
gent, els valors ètics com l'amistat i
totes aquestes coses, que estan com
mai havien estat en la història.

7) Sens dubte, sens dubte. A totes

les píndoles se'ls posa una cosa dolça
al voltant.

8) Em temo molt que no, al menys
amb la cultura catalana oficial. Ara, a
mi em sembla que tot èl que s'està
fent és cultura, com es política el preu
d'un quilo de pa. Amb aquesta cultura
sí que hi col·laboro.

9) Sí, i tant 11 mira, pe r la gent que
ve al teatre sembla que no sigui una
Bubcultura. v ^

10) Espana, si vols que et digui la
veritat, si que en té alguna cosa de
unidad de destino en lo universal por-
que, mecagundena, hem sortit d'a-
quests quaranta anys tots tan fotuts i
tan iguals que et permet anar a Ma-
drid i que t'entenguin com si fossis a
a casa. Al menys per ara.

11} Estàvem actuant a la taraa,
però hi vam anar a actuar a la Ciuta-
della. /. •• - •

12) Jo, particularment, estic total-
ment a favor de participar en allò que
sé fer en les manifestacions.

13) Home, jo penso que soc força
seriós. De sentit de l'humor no en tic
gaire, però en una cosa si que en tinc:
jo me'n puc fotre de mi mateix, que és
el que m'interessa i, a més, no em mo-
lesten les conyes dels altres; mentre
no siguin reiteratives, això si. •

Amb La Trinca m'he cregut que Stanislawsky va visitar la Moreneta
P. D.: Només dues paraules (de la Trinca):
Jubilable penjarelies. (Està clar, oi?).

Porta dels Bergants RAMON BARNILS

De talosos, reíiyocs i suicides
Ara fa set anys que Gabriel Ferrater es va suïcidar,

va ser e l 27 d'abril de 1972, diada de la Mare de Déu
ae Montserrat patrona de Catalunya, dins la vuitada de
bant Jordi patró també de Catalunya, i dos dies després
i i f q u e é s ^ « n fa anys l'igualment nostre Johan
Cruyff. , ^

crFta /°uC S temP s» i per/tant no deu resultar ja indis-
m w e 8 b a n d i r un misteri que planava, fins en aquest

" ' ]
1!n°ment que em llegeixes caríssima lectora, da-
l obra del vat amic.

Porqué quan feia els seus primers poemes, Gabriel
Ferrater va ser convidat a llegir-los en una reunió lite-
rària de les que organitzava la resistència amb possi-
bles. Devia ser doncs un diumenge a la tarda cap al
passeig de la Bonanova. Hi havia els distingits res is-
tents amb les respectives esposes i filles.

Ferrater va recitar - o llegir, no recordo aquest punt
de la seva contalla— alguns dels seus primers poemes.'
Parlaven d'amor, amb les formes tan profundes com
discretes que sabem, i com es pot comprovar a la seva .

d i l di i é i l tUa
 m ofereixo .als dos qualificatius, talòs i renyoc, obra completa «Les dones i els dies»,.i més especialment

ver? 8!?Si6 B X P l i c a c i ó Per Ferrater on els dos primers al primer llibre que li van publicar, «Da nuces pueris»,
sos del «poema de Cadaqués» ò «Poema inacabat»: J. Pedreira editor, col·lecció Les Quatre Estacions,

aquell que va emprenyar el talòs
i el Teixidor renyoc
* fer els seus primers poemes,
que hi sense esmena.

serven?í!m ******** * Tomàs Garcés, eximi poeta i
Teixidor AV S a l v a ^ a p a 8 s e i t , i al rio inferior Joan
*"" ' br 8t ri

acreditada c a s a Destino de revistes, lli-

l u i l J renyoc l'altre. Per què? '

bres

1960, 74 pàgines, 35 pessetes. >•
Es van acostar indignadíssims al poeta novell els sen-

yors Garcés i Teixidor recriminant-li l'exposició que
acabava de fer dels poemes d'amor:

«Que no ho veu, que hi ha senyores?» •
Vint anys després les esposes són àvies, les filles ma-

res, les noies dels poemes perdudes, Garcés i Teixidor
vius, Ferrater mort.

Serenitat. Sobretot serenitat. ! ,
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RÀDIO PER A L'EXPRESSIÓ DTJNA REALITAT DE BASE

Nascuda lliure
RAFAEL MANZANO ^

Dyous 19. Funcionaris del Ministeri de Cultura truquen a la porta del quart
primera del núm. 20 del carrer Ludovico Pío. Aixequen acta i precinten la

presa d'antena d'una emissora de ràdio. Ona Lliure acabava de ser
encadenada. '

Una emissora de ràdio que nebda
lliure i que entenia com a objectius
prioritaris i globals «donar la paraula
a la gent. A totes les persones que no
tenen en la seva vida l'oportunitat
d'expressar-se a través d'un mitjà per
a comunicar-se en el seu veritable
sentit als demés». L'emissora estava
instal·lada en un àtic. El muntatge ca-
solà però eficaç: un giradiscos, un
cassette; la mescladora i penjant del
sostre, un micròfon i una advertència:
no colpejar la taula. El Col·lectiu Ona
Lliure quan parla de donar la paraula
a la gent «engloba tots aquells sectors
no afiliats a sigles concretes (políti-
ques o sindicals) que es denominen
genèricament moviment i que es si-
tuen dintre del marc del canvi social i
lluita dins de la vida quotidiana». I si
bé no tenen una especial alèrgia a les
sigles «comptem amb prou experièn-
cia en esquenes d'altri (llegeixi's rà-
dios lliures europees) com per a saber
que una ràdio portaveu d'un sindicat
o partit no entra dintre d'allò que vo-
lem». No pretenen tancar el micròfon
als partits i centrals però sí que dei-
xen ben clar que «no desitgen ser por-
taveu de ningú per a així poder do-
nar, amb tota independència i autono-
mia, la paraula a tothom».
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Un any de treballs
El Col·lectiu Ona Lliure neix1 a-

través d'una trobada celebrada l'any
1978 a París, Alfredo 78, on en el
curs de tres dies, es realitzà un-inter-
canvi d'experiències a la vegada que
hom aprofundí conjuntament en els
problemes tècnics, jurídics i polítics.

«A partir d'aquest moment —ens
diuen a Ona Lliure— pensem que
podíem fer quelcom en aquest terreny
i comencen a posar-nos en contacte
amb gent de diferents col·lectius de
cara, no només a crear una emissora
de ràdio, sinó a potenciar que es
creessin emissores.» I sembla que la
idea ha* arrelat; segons les nostres
noticies en breu espai de temps co-
mençaran a funcionar emissores a
Sant Andreu, l'Hospitalet, Santa Colo-
ma, Gràcia, Sant Boi, Granollers, Po-
ble Sec... i a València, Madrid i Bada-
joz hi ha col·lectius interessats en el
tema.

des, homogenis i poden despistar
ï'oïent, clar que com diu Ona Lliure,
«aquest és un dels defectes del qui es- >
tà a l'altra banda de l'aparell de ràdio.
Fins ara els mitjans de comunicació
ens han donat tot entre requa-
dres, amb titulars, en coloraines per a
fer-nos veure allò que ells volen que
es vegi. Nosaltres pretenem aconse-
guir una. ràdio que s'escolti, no que se
senti. El factor fonamental és que
l'oient s'adoni que la ràdio és també
seva i que des de casa seva, a través
del telèfon o venint aquí pot partici-
par en els continguts».

Poseu una ràdio
a la vostra vida

«Vàrem començar a emetre un dia
després de les eleccions municipals i
ens havíem gastat fins aquest moment
unes 200.000 pessetes. Les despeses
d'emissora són mòlt petites; ajustant
molt hom pot emetre per 15.000 pes-

Des d 'f l9"í emetia Ona Lliure

e

a de 91,5 megacicles, Bn-
ssc«urÍ!Oventut * R à d i o Nacional,
me olava l'emissora en la qual els te-
^ t r ^ 6 6 ^ 6 1 1 8en8« Imitació.

°reS de continuït^ en
d e ritme- ** dar que
e l s «P^Srames», però
q u e > e n c a r* no hem

°* f i r ^stes tres hores de
P ò ' v e n e n

RÀDIOS LLIURES

qi!elcom a
, els gre

m a j 0 r i a de les vega-

setes mensuals, això sense comprar
material nou. El finançament, absolu-
tamente descartada la publicitat, vó
donat en primer lloc per dos crèdits,
un de 100.000 pessetes i un altre de:
50.000, la venda d'enganxines, el que
aporten els col·lectius que d'una ma-
nera o d'una altra estan lligats a Ona
Lliure i també amb les quotes que pa-
guem els membres, d'aquest col·lectiu.
Així anem tirant i tenim confiança en
sortir endavant... després ja veurem.
El que hem intentat és demostrar a
tothom que es pot fer una emissora
de ràdio, una ona lliure, sense di-
ners.»

A EUROPA
ITÀLIA

Si hom hagués de marcar una
data per assenyalar el naixement
de les ràdios lliures a Europa serià
la primavera de l'any 75 arrel de
l'experiència de Ràdio Milano In-

I ternazionale. L'emissora fou clau-!
I surada per la policia i absolta pos-

teriorment pel tribunal de Milà. En
aquest moment funcionen a Itàlia
mós de 2.500 emissores locals. En
aquest moment les ràdios lliures
italianes cal situar-les en dos te-
rrenys: per una part la creixent
disposició dels poders fàctics per
regular-les i. la seva lluita per la;
supervivència econòmica.

FRANÇA

En funcionen unes 25 i n'hi ha
més de 50 en projecte. Després de
les eleccions la policia va comen-
çar a clausurar locals i a interferir
les emissions. Fel que sembla al
partit del govern no l'interessa
gens que existeixin ràdios lliures
que puguin jugar a l'oposoció. Re-
centment hom ha realitzat una
campanya per la llibertat d'expres-
sió per al lliure ús de les ones. El
resultat és incert i poc encoratja-
dor»

ALEMANYA

L'estat policíac i de terror creat
a la República Federal Alemanya
no és, sens dubte, el marc adient
per al desenvolupament de la lli-
bertat d'expressió. La il·legalitat
manifesta i les poques defenses
jurídiques que la llei i el poder ofe-
reixen són barreres infranqueja-
bles per a l'assentament d'un mo-
viment d'aquesta mena. Els intents
realitzats provenen de fora del país
i llur incidència ós escassa.

BÈLGICA )

No es dóna la necessitat apre-
miant de convertir la ràdio lliure
en una plataforma per la llibertat
d'expressió. Les emissores de l'Es-
tat permeten un gran espai a la in-
formació i a la paraula que no
prové directament del sistema.
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, En una reunió setmanal, els mem-
bres del col·lectiu preparen els contin-
guts de la pròxima setmana, hom
analitza la densitat dels temes i es
combinen de cara a fer més «digesti-
ves» les tres hores d'emissió. En
aquesta reunió es realitza també una
critica de la setmana anterior per tal
d'anar polint els defectes, «encara que
de moment amb tot l'embull del tan-
cament no hem pogut fer-ho». La pro-
gramació surt així prou flexible «com
perquè si un dia es produeix un tema
important poguem variar-la i entrar
més en profunditat sobre: aquest as-
pecte». Allò que hom pretén és «donar-
li un repàs al sistema de vida durant
tres hores; un repàs en el qual un dia
destaquen unes coses o unes: altres;,
pretenem l'expressió d'una realitat de
base, que és en suma l'objectiu d'una
ràdio lliure». ."-.. . .<•

« En qualsevol cas sembla que la ter-
minologia encunyada a l'entorn deia

: ràdio lliure possibilita la manca de
comprensió dels seus objectius teòrics

; perquè «per a nosaltres ho té una defi-
nició terminològíca, sinó que es defi-

. neix per la pràctica a base d'una au-
toorganització, d'una no-divisió social
del treball tal i com s'entén en qualse-
vol empresa; ha de ser una ràdio des-
mitiflcadora i sobretot, que invití a la
comunicació al marge de la pròpia rà-
dio, és a dir que potenciï llocs de tro-
bada entre diversos sectors o diverses
persones. > .••••;

Oració, despedida
,.-yi . « i «cierre» : -,•..-.
L'article 20 de la Constitució diu en

el seu apartat primer que «hom reco-

neix i protegeix els drets a expressar i
difondre lliurement els pensaments,
idees i opinions mitjançant la paraula,
l'escrit o qualsevol altre mitjà de re-
producció», i amparant-se en aquest
article, el col·lectiu Ona Lliure pensa
que l'emissora ha de funcionar sense
cap mena de problemes, però el cert
és que funcionaris, del Ministeri de
Cultura el dia 19 precintaven l'antena
per ordre de la subdirecció general de
radiodifusió. Els advocats del col·lec-
tiu han presentat una denúncia da-
vant del jutjat de guàrdia per aquest
fet, màxim: quan segons tots els indi-
cis, el precintatge hauria d'haver-se
efectuat a través del Govern Civil, pe-
rò, és clar, «al col·lectiu no se'l carre-
guen per haver posat un paperet allà,
a l'emissora». Des d'un altre lloc, con-
tinuen les emissions en 91,5 megaci-
cles perquè la ràdio va néixer lliure. I

Tot fent camí ISIDRE AMBROS

La roca foradada
En el límit de les comarques de l'Anoia, el Bages i el

Baix Llobregat; a una quarantena de quilòmetres de Bar-
celona, hi ha una carena allargassada —d'uns deu quilò-
metres, si fa o no f a - serrada i altiva. Em refereixo com
ja ús deveu suposar à la muntanya de Montserrat,

Montserrat, però,.es pot dividir en diversos sectors. El
sector oriental i el sector occidental. Aquest darrer sector
es pot subdividir,, a la vegada, en tres subsectors més: els
Ecos, els Frares Encantats i les Agulles. És en aquest da-
rrer subsector on es troba una roca força característica: la
roca Foradada.

La roca Foradada és un ampli finestral que està situat al
bell mig d'un espoló fronterer,- entre Agulles i els Frares
Encantats, des del qual hom pot fruir, en un dia clar, d'u-
na extensa visió Sobre les muntanyes i valls catalanes.

Dé la roca Foradada, com de la resta d'acrobàtiques i
afiligranades escultures montserratines, hi ha més d'una
llegenda. N'hi ha una que conta que quan el Diable regna-
va a Montserrat, s'entretenia a fer tantes malifetes com
podia i ho empudegava tot amb. la seva barroera penjada.
Fins que un dia la Verge, indignada per les seves dolente-
ries sortí decidida a empaitar-lo. El Dimoni, esverat per
l'enèrgica persecució de què era objecte, sense saber el que
es feia; fugi i donà tín cop de cap a la roca, amb tanta em-
penta que la va foradar i, tot seguit, passà per aquell forat
per poder baixar cap a l'Infern. ,

Hi ha una altra llegenda que diu, que qui passi a través
de la Roca Foradada amb un cistell ple d'aigua a la mà, si
és home es torna dona i, a la inversa, si es dona es trans-
forma en home. •>.

Malgrat totes aquestes llegendes, la veritat sigui dita, ós
un bell paratge que val la pena conèixer i contemplar.
COM ANAR-HI?

Es surt de Barcelona per la carretera nacional N-n, la
qual es deixa una vegada passats els Brucs, per agafar una

La roca Foradada i la Cadireta.

desviació que indica «a Montserrat per can Maçana* Un
cop allà, a prop de la casa, a la banda dreta de la carrew-
ra hi ha un camí ample, apte per a vehicles, que va en di-
recció a la serralada montserràtina. Es segueix flSu*9

mena de pistó forestal fins el coll de Guirló; aquest ÍÍOCJL
destaca per ésser una explanada de dimensions cons!»ier.
bles, en la qual és aconsellable deixar el cotxe, car me»
davant ós un pèl enugós realitzar maniobres amb ei
cle. . ' '".'" i • " " . - •
. Després es continua una èstoneta a peu per

bastant planer que discorre per entremig del boa
de pins i després d'alzines, que passa per sota ma
Cadireta de les Agulles, monòlit fàcilment identí
l'igual que la roca Foradada; una mica abans, pw°
bar a aquell indret hi ha un moment en què, *
camí, neix un costerut sender que menà a la roca
da. Una vegada allà... amunt que fa pujada I

de



manilla d'oros

Catalunya endins i enfora
FELIP LORDA

La divulgació i reflexió sobre la cul-
tura catalana -no tot allò que ho és,
sinó allò que ho és autonomàstica-
ment, sobretot llengua i literatura—
han tingut el peculiar destí, sempre
que l'esmentada cultura ha adquirit
una certa entitat des del Compromís
de Casp ençà, de proposar-se en una
mena de «partibus infidelium», de te-
rra de missió. I això tan a dins com a
fora. En el curs de les darreres dèca-
des molt més a dins que a fora,' cons-'
tituint això tota una contradicció es-
candalosa: quan a dins els miçjans de
comunicació social tenien prohibit l'ús
del català, la BBC de Londres emetia
en la nostra llengua; quan a dins els
Jocs Florals de la Llengua Catalana,
vull dir els de debò, els legítims, eran
considerats com a un acte subversiu,4

a fora mai no deixaren de celebrar-se;
quan a dins no hi havia cap càtedra
universitària de llengua i literatura
catalanes, la llengua i la literatura ca-
talanes eren objecte d'ensenyament i
d'estudi a unes setanta universitats
europees i a unes vifct del Canadà i

' delS'USA (X. Barral i Altet:'«L'ensen-
yament del català a Europa i Amèrica
aei Nord»,. Barna, 1971). En suma, el
procés de coneixement i reconeixe-
ment dels valors de la culturacatala-
n a h a estat lent i accidentat tan a dins
com a fora, però molt mós'- imolt
S l ? ? 1 ^ - a ̂ ns que afora,Un

: a d in8 l a cooficiaUtat cas-
malgrat els bons propò-

i à l i estatuts, no
v W e n c a r a * d e ^ n tros ija és
va «' ?n T ^ a l'^tftut d'Espan-

processos, l'interior i l'ex-
nan produït en condicions, in-

encara que el ritmo
»r ha estat molt més

• Tot ha depès de la
aons polítiques. A
raons, ben ünme-

wiigii en el gran obsta-
n mJ r · mediates, s'han tra-
cortina de fum amb la qual

Felip Lorda . \ •

l'omnímoda escola de filologia caste-
llanocèntrica de Menéndez Pidal ha
intentat escamotejar la realitat cultu-
ral de Catalunya. Don Ramon era an-
ti&anquista, cert, encara que ho fos
amb tota la prudència pròpia d'un ve-
nerable savi liberal, però, quant a la
qüestió catalana, va fer causa comú,
implícitament, si més no, amb la vis-
ceral catalanofobia cabdillesca. A
aquesta escola menéndezpidaliàna s'-
hi adherien, sense pensar-s'ho massa,
atès ei prestigi rutilant i oficialitzat
del mestre, tots els hispanistes que
anaven apareixent en el món. Els cos-
tava així molt, a aquests estudiosos,
arribar a la descoberta del territori
cultural català, tan contigu, després
de tot, del castellà. Des de Ludwig
Pfandl (la tSpanische Uteraturges-
chichte» del qual és de 1922) i James
Fitzmaurice-Kelly (1926) fins a Ri-
chard E. Chandler (1961) i Jean Des-
cola (1966) passant per l'holandès J.
A. van Fraag i els anglosaxons Gerald
Brenan i George Tyler (anys quaranta
i cinquanta) la literatura catalana ha
romàs, a l'exterior, «terra incògnita» o
bé, a tot estirar, vagament aUoirada.
Tot i que la llengua ja havia estat des-
coberta, científicament, en el curs de
la segona meitat del segle XDC (A.

• Morel-Fatio i J. Saroïandy). Només a
partir dels anys cinquanta i com a

conseqüència, en bona part, d'una re-
flexió política —la condemna persis-
tent i universal del règim franquista,

. autor de Tintem de genocidi cultural
' català- es generalitza l'interès, a fo-

rà, per la-literatura catalana: Mathil-
t de Bensoussan, R. Brummer, L. Maca-
rie,, M. Molho, Bob de NJjs, R.D.F.
Pring-Mill, Gèofrey R. Ribbans, P.
Russell-Gebbett, G.E. Sansone,; R3.
Tate, G. Tavani, Arthur Terry, Alan
Yates, etc, etc. À tots ells i molts més
els trobareu avui a la relació de mem-
bres de rAssociació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes
(AILLC), fundada ,a Cambridge l'any
.1973 i enregistrada a Holanda, puix
que a l'Estat espanyol no estava reco-
neguda encara, en aquell moment, la
llibertat d'associació. L'AILLC pot
ésser considerada com la culminació

: del procés de reconeixement, a l'exte-
. rior, dels valors de la cultura catala-
na, molt especialment de la llengua i
la literatura. El Ht Col·loqui organit-
.zat per l'AELLC (el V Internacional so-
bre el català, Estrasburg 1968r Ams-
terdam 1970, Cambridge 1973, Basi-
lea 1976) es celebrarà a Andorra la
Vella - d e l'ú al cinc d'octubre
vinent-^ i a Barcelona - e l . sis
d'octubre-, Vegeu com es tanteja el
.retorn a Catalunya d'una institució de
casa nostra fins ara exiliada. ! ;i
. Hem de superar, també l'exili inte-
rior. Com? Hem entrevist que les vi-
cissituds de la cultura catalana i del
seu reconeixement han estat, no podia
ser altrament, un reflex de les vicissi-
tuds polítiques. Els obstacles que han
impedit la normalització i llur magni-
tud han estat de caràcter polític.
Només per la via política podrem
aconseguir, per tant, que la cultura
catalana i el reconeixement dels seus

. valors deixin de debatre's, Catalunya
endins i Catalunya enfora, en un am-
bient d'indiferència o de perplexitat
El ressort n'és una Conselleria d'En-
senyament i Cultura de la Generalitat
amb totes les competències i pressu-
posts corresponents a una autèntica
autonomia nacional. 0 potser diem
una obvietat? ; . . -; v -
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L'ANTOLOGIA DELS ESTUDIANTS DE
VIC O EL GRUP DEL SEMINARI

El tercer exili
MIQUEL ALZUETA

Se'ls diu «el grup del seminari», o també «el grup de
Vic», però cap d'aquestes dues definicions no són
realment completes, ja que ells s'auto defineixen per
molts motius com «el grup de l'antologia estudiants de
Vic». Uns homes, uns anys, uns poemes, una història
passada per recuperar. Els anys de l'escola, del
seminari, ja són lluny.

Em sembla veure un jardí petit, un
hort; i unes habitacions àmplies i de
sostres alts on un grup de joves discu-
teixen autors desconeguts/llegeixen
versos fets de nit, parlen d'un ahir,

, d'un ara i un demà. Entre ells hi ha
en Josep Junyent, Josep Esteve, Segi-

' mon Serrallonga, Antoni Pous, Ramon
Cotrina, Josep Grau, Ricard Torrents i

- en Riubugent. El jardí és a la Plana de
• Vic, i les parets del fons són les delir
mitadores de l'espai del seminari als
anys quaranta. «Quan vam arribar al
seminari» —recorden alguns d'ells-
«teníem dotze anys, l'ambient polític i
cultural-lingüistic estava enrarit fins
dalt de tot, però dins el seminari no,
hi havia un cert caliu, a l'estiu ens en-
senyaven català d'estranquis, podíem

, llegir fins i tot Goethe».í :
},, E\ grup del seminaris—com a m i

m'agrada anomenar-los- va ser un
dels primers nuclis poètics que van
començar a fer coses i a moure's al
nostre,país. Llegien tot allò que po-
dien arreplegar que fos català o euro-
peu, i, sobretot, que fos poesia; van
trobar Maragall, Marià Manent,

í Clavo... i a través d'un company
d'ells, de l'Antoni Pous, coneixen la
colla de l'Ariel, en Triadú, en Riba,
que s'interessen des del primer mo-

, ment per la seva feina, i són elements
fonamentals per comprendre el desen-

J volupament del grup. Eren anys en
què tots feien poemes, però no troba-

y. ven cap possibilitat de publicació o in-
cidència a l'exterior. És així com mit-
jançant unes publicacions università-
riea de l'època, van aconseguir que

•* s'interessessin per ells, que fessin una
antologia de la seva obra i que aques-

ta fos prologada pel mateix Riba. En
el projecte hi eren en Molas, en
Triadú, Riba... «La repercussió d'allò
va ser molt curiosa j a que amb tots
els problemes que hi van haver, ja
que va ser prohibida pel fet que la
prologués un home catalogat d'esque-
rres, que havia estat exilat, e tc , i no
ens la van deixar imprimir legalment
- h o vam fer il·legalment—, i els sei-
xanta exemplars que van sortir tan
sols, molta gent ens va conèixer, van
sortir, algunes critiques allà on podien
sortir. Va ser una cosa estranya i me-
ravellosa el poder treure aquella anto-
logia». ,v -. , ,. ..,<'.'•-, ".• .•• , •;••• : !;..' "

Després de la publicació d'aquesta
antologia el grup del seminari queda
trasbalsat, en Josep Grau va sortir del
seminari, i tots els altres acaben els
estudis sortint-ne capellans. Era el co-
mençament dels. cinquanta. Cap el
1954 tots ells comencen a sortir a l'es-
tranger per estudiar d'altres carreres
a incorporar-se a universitats, menys
l'Esteve que resta a Barcelona/Co-
mença la diàspora del grup.

Però, com eren políticament aquells
capellans de l'època franquista que s'-
havien posat a fer versos? «Teníem
una Unia molt clara de tipus cultural»
—ens diuen, alhora que somriuen al
recordar aquells anys— «però política-
ment no estàvem encara definits. Per

:1a nostra actitud catalanista radical i
rotunda vam tenir molts problemes
dins el seminari, però allà era difícil
agafar una posició socialment clara,
cosa que va venir al sortir-ne i mante-
nir un contacte molt més prufond
amb la societat Alguns de nosaltres a
Itàlia, Alemanya, Bèlgica...»

En primer terme Carles Riba,»
rià Manent, Jaume Bofill iM

A partir de llavors s'inicia un silen-
ci creatiu i col·lectiu de tots els inte-
grants del grup, cap d'ells no escriu
poemes i la situació que viuen els ateo-
ta en aquest espai de temps per• lgu%
jasiguin a Alemanyao aItalia;Elsúen-

ci creatiu es.va acabar cap a 1 m °°'
dotze anys després. «Aquest silena,
aquest tancament de tots en la mat •
xa època té una difícil explicació»
més si intentem fer-ho de form*cJ^
lectiva. Potser sigui més fàcil tfo
les motivacions del V^**£L.
escriure, I aqui potser citaria11 **
ment general de la 8 Ííuací0* coD.
potser ens va fer callar la nostra co
dició de seminaristes... perd no sa*
ben bé com dir-ho». - n ,,aI1y
- El rellançament del grup
també és col·lectiu. Sense haver y
lat d'ell, les necessitats creaüve^ ^
nen a sortir en cada un de ^ ^
poemes de nou b w w * ? * " - Serra-
del paper, en Grau i Jofre, e ü

 meD.
llonga, sobretot aquests cws,^ ^ fil
cen a realitzar una gra* L··is &°®
terreny de la poesia. Els c n ^ vàUds
anys després continuen

^ ^

ndas, Maria AurèUa Capmany, Joan Triadú, Miquel Llor, Joan Barat, Ma
Canyameres i Joan Cortès.

per a tots i cada un d'ells. «El que no-,
saltres tenim en comú és una manera
de veure la poesia de forma vitalista.
La nostra concepció de la vida és més o
menys semblant i ens hem demanat a
nosaltres mateixos el ser conseqüents
a tot risc, i això porta a alguns a fer
poemes més intimistes, a d'altres a
fer-ne d'amorosos... però amb el comú
criteri de l'autenticitat i el vitalisme.»
De tota aquesta nova etapa creativa
n'acaba de sortir un fruit, la publica-
ció de Josep Grau, «El desert cons-
tant» recull de poemes de totes les è-
poques, i també la col·laboració de Se-
gimón Serrallona en Ja revista «Re-
duccions» de Vic. •

El grup de l'antologia dels estu-
diants de Vic, doncs, ha seguit un
procés creatiu similar/ amb una gran
capacitat innovadora ja fa molts anys,
amb silenci col·lectiu després, i « ^
una nova embranzida ara farà deu
anys. De tot això en resta una produc-
ció literària força important tant per
la quantitat com per la pròpia qualitat
de l'obra. El silenci potser va ser fruit
d'un exili diferent, ni els que vivien a
l'interior amb la repressió a sobre, ni
els que vivien l'exterior amb els som-
nis de tornar, sinó un tercer exili que
va fer callar, emmudir, a uns homes
amb ells mateixos, amb la seva pròpia
producció poètica.!

Llibres 1 novetats PERE ANGUERA

FERRER, JOSEP: Per l'allibe-
rament nacional i de classe.
Butxaca, l. Ed. Avançada,
186 ps.

Recull de textos teòrics entre 1966 i 1974 que constitueixen una de les
primeres aportacions originals catalanes a l'elaboració d'una teoria marxis-
ta del fet nacional Redactats majoritàriament com a papers de debat intern
la majoria sols conegueren edicions clandestines. A part del seu interès teò-
ric estricte els papers publicats permeten seguir el procés que originà la for-
mació del PSAN des del FNC. El pròleg és, a més, la primera història ideolò-
gica del PSAN. ••' ^ ' • • ' •

ANGLADA, MARIA ÀNGELS • Amb diferents tècniques narratives (monòleg, retalls de diari, cartes fami-
t*** closan' vA n«««.j <TtTo ttars..».) l'autora desgrana en un to.deliqüescent un tènue argument roman-

ps,

, RIA ÀNGELS:
closes. Ed. Destino, 173

J . SALVADOR: El doc-
R9 ï ? ^ a l t r e 8 «lats. Edicions
«•El Balancí, u s , 135 ps.

g
tic ambientat a finals del XDC a l'Empordà: la història d'una jove hisendada
acusada d'assassinar el seu marit i la imatge que de la seva vida serva el
poble i la família. La novella fou guardonada amb el premi Pla.

Primera edició coetània d'un text d'Espriu fins ara relegat a l'ostracisme
per l'autor. «El doctor Rip» fou en la seva versió original el primer llibre en
català d'Espriu. El nou redactat molt més concís i contundent n'és un apro-
pament a la seva obra cíclica, de la qual n'esdevé un component brillant i
indssivament crític, on el domini del llenguatge, en una construcció concep-
tualista, assoleix uns cims difícilment repetibles. Acompanyen l'edició dos
textos més coneguts: «Miratge a Citerea» i «Fedra».

NARCÍS: Conte.. Les
b ' la literatura7. Edicions 62, 218

Una tria antològica dels contes de.Narcís Oller (a la cura d'Alan Yates) que
convé no oblidar és el creador de la novel·la catalana moderna. Oller mostra
en els seus contes, la part més oblidada de la seva producció narrativa, un
afermat domini de la tècnica narrativa de la qual el recull mostra diversos
registres.
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' LLEGIR I MULTIPLICAR-SE

«La còlera de Aquües» (Seix Ba-
nal) de Luis Goytisolo} tercera de les
novel·les de la tetralogia «Anta-
gonia», no es presta a la crítica breu
de diaris i revistes degut a la seva
complexitat;. Un mínim de deu folis
serien necessaris per a tractar degu-
dament aquesta: obra. Cal afegir, pe-
rò, que la complexitat no està renyi-
da, en aquest cas, amb l'interès i
tampoc amb la fàcil comprensió del
text, com a mínim des del punt de
vista superficial. ..:

" En. primer lloc hauríem d'establir
les relacions entre aquesta novel·la i
les altres dues fins ara publicades
d'«Antagonia». Ens lliurem però de
tan difícil.operació degut a què «La
còlera» pot entendre's com a obra
independent. Així, una primera
aproximació, ens fa veure que, dels
nou capítols de què consta, els tres
primers conten la'hístòria quasi
triangular entre una lesbiana «de
gran classe», la seva amiga i l'amic
d'aquesta; la segona part, formada
pels tres següents capítols, ós la no-
vel·la que la lesbiana de gran classe,
Matilde Moret, va escriure l'any 63 i
que es titula «El Edicto de Milàn»; en
fi, la tercera part és una continuació

JOSEP M.a GARANDELL

de la història de la primera part,
complementada per la segona («El
edicto»), i en la tercera, també, es fa
una crítica de «El Edicto», tant des
del punt de vista de la veritat o falsi-
ficació de l'argument i personatges,
com de l'estil, i, en definitiva, del fe-
nomen mateix de la lectura.
' De les tres parts, la primera, per
al meu gust, és inferior en qualitat,
degut a l'esquematisme dels perso-
natges i degut a un vici estilístic que
consisteix en formular moltíssimes
frases amb un primer terme del ti-
pus «no solo», «no», «no únicamente»
i un segon terme a base de «sinó
también», «si», «ademàs», etc. És en
la segona part on la novella es fa
extraordinàriament viva, intel·li-
gent, complexa i original: quan Ma-
tilde ens narra la seva època d'estu-
dis a París amb una dotzena'd'a-
mics. Part, aquesta, molt ben escri-
ta, molt rica en totqs els sentits inte-
lectuals i sensuals, que mereix un
estudi en sí mateixa. Estudi que, per
altra banda, realitza la mateixa Ma-
tilde a la tercera part, i en el qual,
tot manifestant el què el lector no ha
sabut veure -per manca d'esperit
crític o per- manca d'informació-,

ens produeix moments de gran plaer
derivat de la ironia de l'autor. Aquí
és on més espai necessitaríem per a
endinsar-nos en l'anàlisi, de la mà
del novel·lista, de la mà de Matilde
que es presenta com a narradora, i
de la nostra pròpia mà, perquè són
molts els punts que, acabada la no-
vel·la, queden per a esbrinar, entre
altres l'incògnita de a qui va desti-
nada l'escriptura de «El Edicto de
Milan»:' Raul,/el lector, algun perso-
natge de dintre o de fora del lli-
bre..;?

En definitiva, però, resta com a
gran exercici de lectura la qüestió
de la personalitat: la personalitat de
Luis Goytisolo, de Matilde Moret o
de nosaltres mateixos, peque, com
en les nines russes, que es fiquen les
unes dins de les altres, aquí es mani-
festa de tal manera l'autor dins l'au-
tor, la dona dins de l'home, l'homo-
sexual dins l'heterosexual, la perso-
nalitat dins ïa personalitat,1 que fi-
nalment la màgia -obtinguda per
procediments netament racionals-
en envolta, enlluerna, enriqueix i
confon. Una aventura, en definitiva»
ben poc corrent; magnífica,
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Teatre

Ja no ens fan la Pasqua
JOAN-ANTON BENACH

No, ja no ens fan la Pasqua. Ja no
venen, sortosament, les grans com-
panyies de Madrid a colonitzar-nos
després dels dies sants, que això no és
unà mamella que faci gràcia a ningú.
Potser és que ja no queda mercat a
Barcelona/Tanmateix han vingut la
Maria José Cantudo i la Florinda Chi-
co (per un concurs de desastres esbo-
rronador), però han vingut amb tot un
altre aire, sense la trompeteria que
haurien fet servir anys enrera. D'altra
banda, hi ha hagut cançó autòctona a
dos locals i un Brecht una mica aigua-
lit però que Déu-n'hi do, a la Villa-
rróel. De toda manera, és ben clar
que la Pasqua teatral a Barcelona s'-
ha mort; ja que no crec que els de la
Cúpula Venus siguin massa respectuo-
sos del calendari litúrgic i qualsevol
dia s'haurien pogut despatxar amb.
l'espectacle de cabaret que ens ofe-
reix Can Boter.

Ara les coses van d'una altra ma-
nera. Fins i tot, podem exportar es-
pectacles a Madrid, com el famós
«Ahtaviana» de Pere Calders/Dagoll
Dagom que ha sorprès «la Villa y Cor-
te» amb un cop d'.aquests que no deixa
ae ser una mica enutjós, com si del
nord-est peninsular —ves per on-
wté e n P 0 ^ sortir alguna cosa de
DO. Heus ací la brossa que sura pel riu
^elogis que ha desfermat el muntat-
ge, amb un text traduït per Feliu For-

L1 qíe' e n connectar amb la in-
htat madrüenya, ha produït

l i a c i 0 s u p l e m e n t à r i a d , .
r

t
edescoberta de Pere Cal-

?1. assktim, «com un gran

lad o n c s ' d e

M e n t r e l a

teix una facècia propagandística per a
assenyalar-nos la nova dimensió que
pren aquesta peça clàssica del teatre
europeu contemporani. Les dones i els
homes del Gall Groc no han caigut en
la ingenuïtat de descobrir-nos el joc
de l'absurd, inventat dramàticament i
literàriament fa ja més de trenta

Respecta-
mínimament

nous títols

<La cantant calba» per Gall Groc de Sitges
• • • • • , • • . " . • . ' . • ' . " / ; ' • • t

que s'incorporen a la cartellera co-
mercial i l'activitat dels grups autòc-
tons hi ha un divorci cada vegada
més eloqüent. La florida Txèkhov que
es va iniciar amb «La gavina», ha con-
tinuat amb la presentació el dimarts
24, a Mataró, de «L'oncle Vania» i se-
guirà ben aviat amb el muntatge de
«L'hort dels cirerers» per «L'Ou Nou»
de Sant Andreu i la preestrena de «Les
tres germanes» que preparen els del
Lliure, com un dels plats forts de la
temporada pròxima. Malgrat que l'a-
tur sigui un dels problemes més pun-
yents de la professió, molts dels grups
que íln ara n'hem dit independents no
n'estan pas d'aturats. L'assaig de
nous espectacles o el remuntatge de
llurs repertoris és el signe d'un mo-
ment, no pas «triomfant» però sí espe-
cialment dinàmic. •

El Gall Groc de Sitges, per exemple,
ha posat a punt una altra vegada la
seva versió de «La cantant calba» de
Ionesco, a la meva manera de veure-
ho, una mostra paradigmàtica de la
maduresa que assoleixen molts dels
treballs sorgits «a comarques». «La
cantant calba», segons ens diu el grup
sitgetà, «ara porta perruquí», tanma-

anys, sinó que han agafat l'aspecte
més xocant de tot el teixit d'incomu- •
nicació que l'autor proposà entre els
«Smith» i els «Martin» per a bastir
una farsa divertida i patètica alhora
en la qual el vestuari, la màscara i el -
movimient dels objectes accentuen les
claus més angunioses que hi ha en la
vella proposta d'Ionesco per a com-
prendre la soledat humana. V • -

, No volia deixar de fer una referèn-
cia específica a aquest muntatge amb -
el qual després d'una breu estada a
Barcelona, Gall Groc espera encara
fer algun rebombori per altres llocs.
Heus ací, com he dit, un exemple de
l'activitat mes rebtida dels indepen-
dents. Un altre ens l'oferirà tal vega- ,
da «El teatrí», aquest «Centre de Crea-.
ciò d'Espectacles i d'Investigació» que '
els germans Joan i Francesc Castells
han endegat a Esparreguera i que
aquesta mateixa setmana, dins el •
marc del concurs convocat per «la
Caixa», presenta a Mataró una obrà.
amb textos de Juli Vallmitjana. -
Creiem qúe es molt més important to- .
ta aquesta feina que no pas la d'a-.
quells que pretenen inútilment ja fer- -
nos la pasqua. • .
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Cinema

Botiguers de cultura
Ji E. LAHOSA ' .-.,;."..; ;'

De divendres a divendres dues
notícies i un silenci. - Un diari ves-
pertí de Barcelona fa dies ens infor-
mava d'una reunió de les Federacions
d'exhibidors i distribuïdors cinemato-
gàfics en el marc d'allò que en temps
del sindicat vertical se'n deia la «Co-
misión mixta». El diari no esmentava
les circumstàncies estranyes que ha-
vien envoltat la convocatòria ni tam-
poc entrava en el detall de la sessió,
però sí que ens deia que a fi de com-
batre la competència deslleial, havien
acordat que els distribuïdors compra-
rien tots els drets del film -això vol
dir els d'exhibició per TV i els de fer
còpies substandard- i es comprome-
tien a mantenir per deu anys l'exclu-

siva per al circuit d'exhibidors. Fortes
sancions de tipus econòmics s'especi-
ficaven per als infractors. D'altra
banda es fixaven unes mesures que de
fet convertien en impossible el lloguer
o la projecció de pel·lícules en cine-;
clubs, cinefòrúms, institucions cultu-
rals o col·legis. Àdhuc una bizantina
distinció entre cine comercial i cine
cultural sortia l'estaca en forma de
sancions econòmiques. Aquesta ós
una notícia i molt important per a tots
els que pensin en el cinema com quel-
com més que la pàradeta de fer di-
n e r s . - : , ; . ""••• •'•'•'"'>. -. ' '• '

Vuit dies després la crítica cinema-
togràfica de Barcelona es reuní com
cada any per convocatòria de Ràdio

Nacional a efecte de discernir els pre-
mis .Sant. Jordi.. Les discussioils més
apassionades de la nit es produïren en
arribar el torn de dil.lucidar la millor
sala d'exhibició barcelonina no inclo-
sa dins l'especialitat d'art i essaig. Al-
ta polèmica i escrutinis per qüestions

.de procediment conduïren el jurat a
declarar desert el premi «per l'actual
incoherència en les programacions,
reflexe de la tendència monopolista
en la indústria cinematogràfica amb
la progressiva descurança dels inte-
ressos, del espectador». A 180 pts. lo-
calitat continuen els mals subtitulat-
ges o els doblatges intolerables i per
damunt de tot una política de entafo-
rar qualsevol pel·lícula en qualsevol
local per exprimir-ne el suc tan abans
com sigui possible sense que la publi-
citat orienti —sinó sovint el contrari-
contribuint a què es desdibuixi la per-
sonalitat dels cines que encara en te-
nien. Incloure en la moció del jurat la
indicació sobre la tendència monopo-

PRESENTACIÓ DELS ALBERGUES RURALS DE FRANÇA
Fa uns dies es celebrà a l'hotel Avinguda

Palace de la ciutat de Barcelona, la presen- ,
tàció a l'Estat espanyol de l'Anuari dels LO-
GIS DE FRANCE.

La Cadena Hotelera dels LOGIS DE
FRANCE I AUBERGES RURALS reagru-
pa à través de França 4.036 Hotels que re-
presenten 65.873 habitacions. Hom pot
afirmar; doncs, que LOGIS DE FRANCE ós
en primera línia segons aquestes xifres.

Però, a més d'això, què són els LOGIS de
de France & AUBERGES RURALES? : .

. ÉS una agrupació d'hotels en la qual hom
distingeix dues categories: ... , '
.' —Els Logis, hotels classificats 1 o 2 es-

trelles, ï. . '
—Els Auberges Rurales, petits establi-

ments de 4 o 6 habitacions, però amb cate-
goria d* 1 estrella. •'•' ; '•>''•

L'element principal d'ambdós és la bona
acollida, que fa que el client sigui considerat
com un nou amic. •; • . - , •
•, La,cuina és igualment important als LO-

GIS, bona, sana i atenent,les especialitats
regionals. '•., , . V....... ,,..,- ... , ,

El caràcter familiar d'aquesta cadena
queda encara demostrat amb dues xifres
més. Hi treballen 22.000 persones, de les •
quala 14.000 són assalariats l l a resta els
hotelera, amb llurs famílies. Són*doncs 2 as-
salariats per «patró». V •-,

Cal dir que l'hoteler de LOGIS, quan és
admès a la cadena, ha de signar una carta
mitjançant ,la qual es compromet a vetllar
sobretot ía qualitat de l'acollida al client; a
oferir serveis acurats respectant els preus fi-,
xats de manera que el client no es pugui
trobar amb sorpreses de suplement o taxes.

El moviment LOGIS ós representat a
França per 82 associacions departamentals
de constant control, ajuda i consell. En
atenció a millorar els serveis, la cadena ha
fet despeses d'ençà que fou fundada, per
valor de 45 mil milions ae pessetes. , .

A nivell nacional, la cadena LOGIS DE
FRANCE & AUBERGES.RURALES és dirigi-
da per una oficina, el president de la qual es
M.' Julien • NICOLLE, Hoteler, alcalde de
Mdnt-Saint Michel, membre del Consell Su-
perior de Turisme. L'assisteixen cinc perso-
nes i un Consell d'Administració que repre-
senta 27 departaments francesos. •

L'any 1979 és el 30 aniversari de la fun-
dació de LOGIS DEFRANCE & AUBERGES
RURALES. A part de mostrar la solidesa
d'aquest movirríenÇ l'aniversari serà cele-
brat públicament a PARIS. Aquest any
1979/'doncs, quins serveis ofereix LOGIS
DE FRANCE? • • • • • . . ' . ,

trobar—un repart' geogràfic - que permet
arreu de França un LOGIS proper,
—una mitjana de preu de pensió complerta,
per persona i dia, de 65 a 90 francs als LO-
GIS i de 60 a 68 francs als Auberges.
—una guia assortida de cartes geogràfiques
editades anyalment, de difusió enterament

gra uïta a França I països veïns.

Aquest Anuari ha estat presentat a les
prir cipala ' capitals europees, així com a
Par s i a nombrosos departaments de Fran-
ca.

en conclusió, hom pot creure que la ca-
dena LOGIS DE FRANCE & AUBERGES
RURALES respon a les necessitats dels tu-
ristes de qualsevol condició, tant pel que fa
als Serveis oferts com allò que hom. cerca a
un país: acollida i amistat, . . - ••.

i'emblema de LOGIS. és una xemeneia,
símbol d'aquesta escalfor humana. •--
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lisía de la indústria cinematogràfica
donà un ampli joc dialèctic i un dels
més grossos arguments fou la impossi-
bilitat de parlar en diem-ne alguns
mitjans de comunicació* de la proble-
màtica industrial del cinema 1 les se-
ves vinculacions amb aspectes més
generals de la política cultural.
Aquest «Sant Jordi» és l'altra notícia.

Els problemes d'una indústria més
viciada que viciosa. - Contra el que
pot pensar més d'un capellà de bosc
els pecats del cinema van més pel
cantó del l'avarícia que del sexe. D'a-
cord que la circumstància industrial
és difícil i que això no ho arreglen ni
els simples augments del preu de les
localitats ni les cues que encara s'ori*
ginen davant els cinemas que projec-
ten pel·lícules «S», —i no totes—. La
competència de la TV ha produït
aquest fenomen arreu, el canvi en
l'organització de l'oci -quan n'hi
ha- també, i en el cas del cinema es-
panyol aquestes circumstàncies venen
agreujades perquè la nostra indústria
ha sortit d'un cop del proteccionisme
interessat de l'Estat —que nmh una
sola subvenció matava dos pardals:
feia política de prestigi i mantenia lli-
gada en curt una indústria de forta
repercussió en la creació de l'opinió
pública- a una legislació que, ón vir-
tut de la llibertat de comerç, afavo-
reix principalment els interessos de
les multinacionals.

Front a aquesta complicada proble-
màtica ós lògic que els sectors afec-
tats es reuneixin i cerquin de soludo-
n » el problema. Però ai tot el que
se Is acudeix als reunits -que no eren
tots els afectats ni molt menys- són
^ r e m e i s dels què hem parlat, hi han

m<*ius Per a pensar que la
no és del sector sinó també de la
a de botiguers que el porten.

11^ a(Jueste8 alarmants me-
pl£me« f ln Problemes ideolò-

* ? Í Una p£desa dem08'e n e l camP d e l a
m o l t e 8 complica-

U n a to^tèn-
d e lB» estructures

1 d e l e s

Televisió

ei*ara

no podran
dissimular, a con-

aquets senyors no obria
B1 ^c , p e r q u è ^ TOtén tot

emmordassin la premsa
'*ció de la publicitat com

ae xantatge. •

Què cal fer
JOSEP M.« BAGET

Després de totes les eleccions i in-
vestidures, i un cop superats els perío-
des «provisionals» que això comporta,
ens trobem enfrontats de nou amb la
realitat ben poc encisadora de TVE i
les seves velles estructures. Des de fa
més de tres anys la «reforma» del mit-
jà televisiu a l'Estat espanyol es va
ajornant en funció d'interessos polí-
tics i socials superiors i tot roman
com abans —amb les mínimes correc-
cions formals que imposa el nou siste-
ma democràtic. Però la democràcia, i
ho hem dit mantes vegades, no ha
arribat encara a TVE, tot i que avui ja
la tenim als ajuntaments.

Tothom sembla estar d'acord amb
la necessitat de reformar lés estructu-
res de TVE, i hom parla d'un Estatut
que esborrarà tots els mals. Un Esta-
tut de TVE és sens dubte imprescindi-
ble però cal fer un matís: «Televisión
Espaflola» -«organisme públic centra-
litzat» segona sembla ésser la darrera
definició jurídica— no vol dir necessà-
riament tota l'organització del mitjà
televisiu. Un dels aspectes més discu-
tits ara i sempre ha estat el règim de
monopoli, allò que va portar a en Pe-
rich a dir que «TVE és la millor televi-
sió d'Espanya». Aquest règim de mo-
nopoli viu molt probablement els seus
darrers temps d'esplendor.

Fa uns dies la premsa francesa es
feia ressò de l'imminent llançament
d'un satèl·lit, dè comunicacions ale-

. many que permetria la difusió dels es-
pais televisius de les tres cadenes ale-
manyes arreu de tota la República Fe-
deral i fins i tot de França i països
limítrofs (compresa ben segurament la
Alemanya Democràtica). Això signifi-
ca la malmesa definitiva del règim de
monopoli a França, ja burlat a deter-
minades zones per emissores perifèri-
ques com Tólé-Montecarlo i Tóló-Lu-
xemburg (on el capital francès és ma-
joritari) que accepten publicitat en
proporció superior a les cadenes de
l'Estat francès, avui més o menys pri-
vatitzadss i en règim de competència.

Cal remarcar tanmateix que els
americans poden crear una xarxa de
satèl·lits de comunicacions capaç de
estendre's arreu de tota Europa i si no
ho han fet encara es deu a motius
polítics per tal de no ésser acusats un

in» TVE?
altre cop d'dmperialisme ideològic»...
tot i que cal recordar que els seus pro-
ductes -telefilms, documentals,
e t c - ja es veuen ben sovint i sense
necessitat de recórrer als satèl·lits.
TVE, per exemple, és un bon client...
És tal vegada necessari afegir que
quan ens referim a aquests nous sa-
tèl·lits de comunicació, es tracta de
mitjans que portaran les imatges di-
rectament als aparells i sense cap al-
tre mena d'intervenció, és a dir, di-
rectament dè l'emissor a l'usuari. Air
xò significa una veritable revolució en
el món de les comunicacions audiovi-
suals.

No oblidem tampoc les possibilitats
de la TV via cable. I la ràpida difusió
dels sistemes de videocasette amb la
possibilitat de comprar o llogar o in-
tercanviar programes de TV prèvia-
ment gravats. No hi ha dubte que en
els anys vuitanta ens trobarem da-
vant d'una convulsió gairebé total que
pot endur-se per davant tots els es-
quemes de la televisió hertziana tradi-
cional que coneixem • fins ara. En
aquestes condicions, parlar encara de
règims de monopoli roman dins d'un
idealisme condemnat a curt termini.
«Televisión Espafiola» es veurà doncs
sotmesa, es vulgui o no, a unes modi-
ficacions estructurals de gran impor-
tància i en el seu primer Estatut s'ha
de fer esment d'aquests condiciona-
ments immediats.'

Les multinacionals dels mitjans de
comunicació - les macrotelevisions
per entendre'ns- assoliran un rol
cabdal en aquest desenvolupament
però també poden fer-ho -han de fer-
h o - les emissores d'àmbit local, re-
gional i de les nacionalitats, o sigui,
les microtelevisions de les quals avui
trobem exemples -discutibles moltes
vegades- a Itàlia o fins i tot als Es-
tats Units on es desenvolupen xarxes
d'estacions locals i especialitzades ge-
neralment a l'ombra de la PBS (Public
Broadcasting System) que les aplega
en una organització general. Això no
es «fer volar coloms», és una realitat
que molt aviat serà tanmateix la nos-
tra. I cal pensar el què s'ha de fer
amb aquest «monstre» —en el bon i el
mal sentit de la paraula...— anomenat

'TVE. •
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Mftsica '

Marina Rosell
i Joan Isaac,
amb els seus
amics
JORDI GARCIA-SOLER

La primavera recentment estrena-
da ens ofereix tot un seguit d'esdeve-
niments d'allò més interessants per
als afeccionats a la cançó popular.
Després de la presentació d'una sèrie
de recitals a càrrec de Pere Tàpies, i
mentre continua l'èxit popular de la
Trinca amb el seu nou espectacle, Joan Isaac reemprèn la seva activitat artística després de la tmili».

la no^ners mesos sna convertit en una de les figures més prestigioses i sòlides de
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ambdós cantants actuen aquests dies
amb col·laboracions sorprenents:
Lluís Llac, Maria del Mar Bonet, Pi
de la Serra, Pere Tàpies, Tribu, Laura
Almerich, Francesc Burrull, Manuel
Camp i altres cantants i músics del
país desfilen també per l'escenari del
Romeà, sense anunciar prèviament el
dia, i es sumen al recital i hi col·labo-
ren amb les seves interpretacions, do-
nant tot un aire de companyonia a
l'espectacle, com mai no havia estat
fet fins ara.

Val a dir, no obstant, que l'interès
d'aquest seguit d'actuacions de Mari-
na Rossell i Joan Isaac ultrapassa a

bastament aquest nivell anecdòtic i
curiós, i s'insereix en un àmbit més
trascendent pel fet que tant la cantant
vendrellenca com el cantant d'Esplu-
gues hi presenten una mostra ben àm-
plia i representativa de la seva mane-
ra de fer més característica, en la li-
nea apuntada en les seves obres de
creació més recent. I això té una im-
portància no gens negligible en
aquests moments, ja que si per una
banda l'evolució seguida per Marina
Rossell en el decurs dels darrers me-
sos l'ha convertida en una de les figu-
res més prestigioses i sòlides de la
nostra cançó popular actual, per l'al-
tra part. Joan Isaac ha acabat final-
ment el seu servei militar i reprèn ara
una activitat artística en la qual havia
assolit darrerament alguns èxits fran-
cament considerables. Tant Marina
Rossell com Joan Isaac són a hores
d'ara molt més que unes promeses es-
perançadores, i tenen ja una base sòli-
da des "de la qual poden oferir-nos tre-
balls ben elaborats i treballats.
"Està clar, doncs, que l'experiència

que aquests dies té lloc al teatre Ro-
mea té un interès gran. Ultra palesar
públicament l'esperit de companyonia
i solidaritat entre algins dels cantants i
músics catalans més populars, aquet
seguit de recitals ens ha de permetre
comprovar directament el nivell de
maduresa i rigor assolit per dos dels
nostres cantautors més lúcids, en les
mans dels quals està, en bona part al-
menys, el futur immediat de la cançó
popuaar catalana actual. No us per-
deu unes actuacions com aquestes.!



Religió

Ombres d'una possible
restauració catòlica
JOSEP BIGORDÀ

Tomo encara, avui, a fixar l'aten-
ció sobre la carta de Joan Pau II als
sacerdots (8-IV-79). Segueixo pensant
que es tracta d'un text decisiu per a
entendre de més a prop els objectius
del Papa actual.

Escrivia la setmana passada que el
projecte «restaurador» —no dic «con-
servador», però tampoc «reformista»-
del papa Wojtyla sobresurt en l'es-
mentada carta, de manera molt preci-
sa. £1 meu raonament s'endinsava en
allò que considero com un dels pressu-
pòsits de la carta: la imatge «wojtylia-
na» d'Església; o el que és el mateix:
una concepció d'Església que equival
no al «llevat ocult posat enmig de la
massa», sinó al «signe enlairat davant
les nacions». És a dir, la imatge d'una
Església constituïda segons el model
polonès: una ciutadella sòlida, com un
Estat dins l'Estat, estructurada per un
clergat nombrós i recolzada sobre un

catolicisme popular que sent el gust de
les manifestacions massives i el res-
pecte «sagrat» de la jerarquia.

El contingut nuclear de la carta
aporta, al meu entendre, nous argu-
ments a l'afirmació que el papa
Wojtyla opta per una línia «restaura-
dora». .

En efecte, els trets de la «identitat
especifica» del sacerdot que han de
respondre a la innegable situació de
crisi tan estesa, els formula el Papa
amb termes de retrobament de la
«identitat tradicional» del sacerdot.
Tres aspectes destaquen en la respos-
ta de Joan Pau II: 1) el sacerdoci «mi-
nisterial» i «jeràrquic», constituït per
un «poder sagrat» i no per la «crida» o
per la «delegació» de la comunitat; 2)
la dedicació pastoral, adequada al
moment, però sense cap mena de «lai-
cització» inadmisible - e l Papa, una
setmana més tard, en parlar de «lai-

La imatge deia nova església, constituïda st
lida, com un Estat dins l'Estat.

citzacions» inadmissibles davant la
clerecia de Bolònia, faria esment de
l'abandonament de l'hàbit eclesiàstic,
de l'assimilació als costums mundans
i de l'assumpció de professions civils
per part dels sacerdots-; 3) el celi-
bat.

Indubtablement, la carta de Joan
Pau H defineix bastant bé la imatge
«tradicional» de sacerdot a la qual vol
tornar la seva força i la seva credibili-
tat i a la qual vol mostrar com a refe-
rència indiscutible de cara a superar
les crisis d'identitat. Amb altres pa-

Encreuats núm. 11 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1: Cinc-cents. El doble. Consonant.
Vocal. - 2: No els intenteu imitar perquè no ho aconsegui-

, reu. - 3: El seu regne no té vida. Les primeres de l'últim.
- 4: El que queda dels aliments després d'atravessar el
tub digestiu. On hi trobareu bandarres, — 5: És tan ruc
com un ase, o potser més. Els autèntics pirates en tenien
una de fusta. - 6: Mana quasi tant com un capità. Al
revés, arrel. - 7 : El dia quinze a dos quarts de deu a
Diagonal-Valencià. Repetit, conversa tinguda en veu bai-
xa. Més de mitja nit. - 8: Al mar n'hi ha quantitat. Dit
d'un os mes petit que els demés. - 9: El que li falta a la
mà per a ser un instrument atacant. Les dones ho volen fer
lliurement. - 10: Recipient emprat pels químics per a
posar-hi el clorur sòdic. Consonant. - 1 1 : Societat que no
se sap de qui es. v

VERTICALS: 1: Quasi mil. Consonant. Principi general
del cooperativisme. - 2; Si no fos per ella ningú fumaria
tabac. - 3: Així es deien els terroristes abans d'inventar-

, se el goma-2. — 4: Com que no sap què fer amb tants calés
com te, en dóna als artistes que no en tenen. Vocal. - 5 :
Donaré un cop d'ull. Final de final. - 6: Mitja taca. Les de
l'Escala són les més famoses. - 7: Útil de vol..Fer-la, és
agafar amb les dues cames el cos o el coll d'algú amb qui
es lluita. - 8: Consonant. Tant les té el ric com el ruc.
Punt cardinal ben desordenat. - 9: Ral que val per més
d'un. Copulativa llatina. - 10: El que sempre li deia en
Sherlock Holmes al seu estimat Watson. - 11: Així acaben

. molts rius per no saber fer delta. Consonant
't 4 2 '
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Ti. caroC. - 9: Sarrià. Anar. - 10: oneo^ *«-
AA. - VERTICALS: 1; NLP. So. - 2: Celibatari^
ger. sirF. - 4: Llavors. Re. - 5: itaM. A. D). -• Oi

nari. - 7: iF. Nona. E. - 8: saF. Tara. - 9:MÈ

10: rodanocatA. - 11: Sa. R.R.

del polonès: una ciutadella só-

raules: el papa Wojtyla no dissimula
gens el camí de «restauració» que in-
dica com a vàlid per al moment pre-
sent de l'Església.

Era una opció possible. Més enca-
ra, en moments de foscor, no deixa de
ser un camí que tempta, el de «restau-
rar». Davant la incertesa de les noves
experiències o dels nous assaigs, l'ho-
me se'n recorda d'allò que, a distàn-
cia, li sembla de resultats més evi-
dents. - • • •-. - .

£1 problema rau en què el planteja-
ment d'una reforma profunda que va
emprendre el Concili Vaticà U no fou
perquè sí. La munió de raons' que hi
navia en el punt d'arrencada d'aquell
moviment de reforma no han desapa-
regut. Com tampoc no han desapare-
gut les raons que han interrogat el
sentit i el com del ministeri sacerdo-
tal, avui, en l'Església i en la societat
secularitzada, que han interrogat la
™«ge excessivament clericalitzada
°e 1 Església, que han interrogat la
vmculació inexorable - e n l'Església
"atina- del sacerdoci amb el celibat.
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Art

Miquel Buades
ALEXANDRE CIRICI

L'eivissenc Miquel Buades ha rea-
litzat una experiència molt interessant
a la Fundació Miró, amb el seu mun-
tatge tèxtil anomenat «Més enllà de la
retina».

Aquest jove artista havia començat
el seu interès per la realització plàsti-
ca a través de la tapisseria entesa a la
manera tridimensional tal com l'havia
entronitzada la curta però tan iníluient
irradiació de la Biennal de Lausana.

L'actitud és ben típica del fals però
ben instituït prestigi de certes pràcti-
ques artesanes que tenen el poder de
fer creure que són trascendentals i
que representen per a tants joves una
via morta.

Era trist perquè Miquel Buades ha-
via après bé l'ofici i feia treballs tridi-
mensionals enginyosos i ben fets, d'un
hàbil esteticisme ben semblants als
produïts per les grans vedettes inter-
nacionals. Tot il·lusionat, es presentà
amb aquest bagatge a Barcelona, amb
la il·lusió d'exposar a la Fundació Mi-
ró pe rò F rancesc Vicens va
convèncer-lo de la necessitat de refle-

xionar en profunditat. Buades se'n va
entomar a Eivissa a reflexionar 1 pas-
sat un bon temps va tornar completa-
ment canviat, amb un projecte real-
ment interessant que ha pogut realit-
zar.

La idea de «Més enllà de la retina»
suggereix ja pél seu enunciat un dels
aspectes més profunds del conjunt
creat, que és la utilització de la invisi-
bilitat. Les antigues tapisseries, en
efecte, hi són incorporades però tapa-
des a la vista, empaquetades, per lliu-
rar a la vista realitats d'un tipus ben
diferent.

El conjunt consistia en l'ocupació
total d'un espacio paraLlelepipèdic
per un sistema de divisions tèxtils, li-
neals o superficials. Era, per tant, un
emvironament, i la seva estructura
estava constituïda per llençols, sen-
cers o estripats, que determinaven
una sèrie de sub-espais com si fossin
les habitacions d'un estatge. Un altre
material constructiu eren les cordes,
velles cordes rosegades pel mar, en-
roscades per fils blavosos de xarxa

innegables



lligades a peces de fusta, flotadors o
politxes, erosionades i peludes.

La necessitat de participació de
l'espectador es veia estimulada per
plantilles posades a terra als indrets
adequats per passar d'un àmbit a l'al-
tre.

La poètica d'aquest environament
era múltiple. Hi comptava la subdivi-
sió de l'espai per allò que té de pro-
ductora d'invisibilitats o sigui de per-
cepcions endevinades «més enllà de la
retina», amb tot el joc de clarors,
transparències, reflexes i ombres. Un
altre element era la presència enriqui-
da de les tapisseries empaquetades,
que recreava la gran troballa dels em-
paquetaments de Christo, amb tot allò
que tenen de sàtira del fenomen gene-
ral de l'accentuació dels valors d'in-
tercanvi per sobre dels d'ús a través
de la presentació de productes que ca-
racteritza la societat de consum, sàti-
ra que es manifesta a través de la tec-
nologia primària, guerxa, trencada i
improvisada de recobriments i lliga-
des. •

Un altre era la semiòtica dels pro-
pis llençols, amb una gran càrrega

El temps dels llençols és un temps humà:
les vores, els afegits, els pedaços, els sor-
gits...

d'elements processals que, a l'igual
que l'erosió o l'esfilagarsat de les fi-
bres, representen la presència visible
del temps. Però així com el temps de
les cordes, els fils de xarxa i les fustes
és un temps còsmic, marí, el temps
dels llençols ós un temps humà. Les

vores, els afegits, els pedaços, els sar-
gits, igual que els forats o els estrips,
porten el testimoniatge d'uns esdevé-
niments, d'una aplicació, d'una dedi-
cació, d'un treball humà pacient i pro*
longat i d'un ús humà que és l'origen
del desgast dels materials.

Un altre éra la presència de xarxes
i altres elements tèxtils mariners, on
es barregen el temps còsmic i l'humà,

Però la temàtica dominant és la
d'un altre temps, el temps dels visi-
tants que, quan circulen, veuen per
efecte de perspectiva i d'incidència de
llum, con es mouen, s'obren i es tan-
quen els llençols i com s'ajunten i es
separen les Unies dels cordatges,

Un interès particular del conjunt de
Miquel Buades és el fet de prescindir
de tota idea d'imatge o de representa-
ció per cenyir-se a una pura presenta-
ció d'elements reals carregats de ras-
tres del temps.

La perfecta exigència de cada un
dels temes que són al·ludits o presen-
tats pel conjunt fa pensar que Miquel
Buades té moltes possibilitats per a
realitzar peces interessants. Esperem-
ho. •

Astrologia ACCRUX

ENTESES I DESAVINENCES

Tots tenim el món de les nostres amistats i coneíxen-
ces dividit en diverses categories en raó de les nostres
afinitats i d'allò que ens relaciona. Així, amb uns hi tre-
ballem, amb d'altres viatgem, o ens hi casem, o ens hi
fiquem al llit o ens barallem, o senzillament ens igno-
rem. Totes les possibilitats de relació es poden donar i,
sovint, si ens ho preguntessin, ens resultaria difícil pre-
cisar perquè una i no altra amb tal o qual persona.

No creiem sorprendre als nostres lectors si els diem
que el tipus de relació que tenim amb qualsevol persona
és clarament deduïble de la comparació dels horòscops
respectius.

Els principis signífícadors de la personalitat dins un
tema natal són l'Ascendent, el Sol i la Lluna. L'observa-
ció de les relacions mútues entre aquests elements
d'ambdues cartes permet de copsar al primer cop d'ull
de quina mena serà la relació que es pot establir entre
les persones així simbolitzades horoscòpicament.

De la mateixa manera que dins un tema podem tro-
bar relacions harmòniques o inharmòniques entre els
seus elements, les relacions que s'estableixen entre els
signifícadors de dues cartes prenen les mateixes carac-
terístiques. En cas d'aspectes harmònics es tendirà a la
simpatia i la col·laboració, i en el cas contrari, és d'es-
perar conflictes més o menys seriosos segons la posició i
potència dels aspectes.

El més favorable dels aspectes es el trígon, que es
produeix entre signes del mateix element o, si voleu en*
tre signes que es portin quatre mesos de diferència. Per
exemple, entre Toro i Capricorn (terra), Lleó i Sagitari
(foc), Balança i Aquari (aire)... En cas de signiflcadors
situats en trígon ós segura una fàcil entesa i una col·la-
boració avinent. ,

El més advers dels aspectes és el quadrat que es do-
na entre signes que al calendari es portin tres mesos de
diferència. Entre d'altres Arles i Cranc, Verge i Gemi-
nis, o Escorpí i Aquari. Les persones que tinguin Uurs
sols o ascendents en aquesta situació sentiran una per
l'altra una forta antipatia i la seva col·laboració serà
molt conflictiva.

Un altre aspecte a considerar és el d'oposició que es
dóna entre els signes amb sis mesos de diferència. Es ei
cas de Peixos i Verge, Capricorn i Cranc, Àries i Balan-
ça, etc. En aquest cas, l'óposició dels significadors pot
donar o bé, una complementarietat que fa possible i*
més sòlida unió, o, en d'altres casos, una total enemis-
tat per allò que els extrems es toquen. ,

Donarem un sol exemple, i d'actualitat En Narcw
Serra, batlle electe de Barcelona, té l'ascendent a *»*
corpí i el Sol a Geminis. Un dels seus tinents, en J> Jr
Abad té l'ascendent a Aquari i el Sol a Àries. A la v»_
ta d'això, gosem dir que entre ambdós personatges exur
teix una latent antipatia personal que, segur, son piy
intel·ligents per a superar fent servir la seva, no «
dubtem, ferma raó.
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Esports

La diada belga del Barca
ENRIC BATERES

La diada barcelonista que hom va
viure el passat dimecres a Beveren
només pogué ser igualada per l'emoti-
va recepció que milers de seguidors
tributaren a l'equip al Camp Nou, a
l'endemà. £1 poblet flamenc que va
donar hostatge, en el sentit mes ampli
de la paraula, al barcelonisme, difícil-
ment podrà oblidar en la seva història
aquella riuada humana i colorista que
envai els seus curts, nets i hospitalaris
carrers. El «pòster» dels jugadors bar-
celonistes figurava en la majoria de
les finestres i no eren poques les ban-
deres blaugrana o les senyeres que
penjaven dels balcons. Beveren va vo-
ler rebre al Barca en un clima de cor-
dialitat i d'esportivitat difícilment ex-
plicable per a qui no ho visqués en di-
recte :

Després, l'ansietat continguda du-
rant molts dies esperant el moment
àlgid del partit, feu que alguns espec-
tadors belgues perdessin aquesta-
compostura i el cert és que en el petit
camp del Beveren hom no va despedir
8l Barca amb la mateixa esportivitat
ajnb què s'havia rebut poques hores
abans als seus seguidors, Però aques-

|ta és l'única taca que ha pogut caure
en una eliminatòria que ha estat pre-
sidida en tot moment pel «fair play» i
la cortesia.

fl Barca, com va poder

lliurat, avassallador i dominant?
ns col·legues belgues em comen-

• * * t o t a l a r a ó d e l a ^ a part,
B a r ç a d e * V B « no hau-
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cions

8 **>**» **Brut»eLles davant de

! d , e i x a n t P*ndw« d'un fil
* U p e r v i v è n c i a « 1" competí-
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ei
e s W l'equip

,7 8'havia WaS
lànguid tecnicisme

del futbol llatí i que va sortir amb un
sol objectiu: fer-se amb l'eliminatòria
en la qual li anava no sols el prestigi
europeu sinó la hipoteca econòmica
per a la propera temporada. És ben
cert que Rifo i Torres han procurat

dual. Heus aquí el triomf d'en Krankl
com a millor golejador de la Lliga, la
qual cosa no ha evitat que el Barça
perdés aquesta competició.

L'equip juga amb un altre estil: so-
fert en els marcatges, sense escatimar
energies, impetuós en el seu afany de
guanyar, gallard per a desafiar un
ambient hostil. És el «Barça triom-
fant» que un dia hom va prometre al
soci i que, finalment, sembla que hom li
donarà. Mira per on, encara, i tant de bo
que sigui així, encara acabarem la tem-
porada contents i satisfets. •

• rote

El Barça no escatimà energies per fer-se amb l'eliminatòria.

canviar-li a l'equip aquest aire apàtic
i derrotista que respirava als partits
de fora de casa. Lucien Muller, en la
vigília del seu cessament encara repe-
tia als diaris: «No sé, no sé què és el
que ens passa fora del nostre estadi».
Rifo i Torres ho han sabut a la prime-t
ra de canvi. •.-.• ^ : •: •

A l'equip li faltava lluitar amb les
armes que ara esgrimeixen els equips
moderns per a obrir-se camí en les
competicions de llurs països i en les
internacionals. Hom no pot anar pels
camps de futbol pretenent que la gent
digui: «Quin equip més bufó, quin goig
que fan, quines flguretes més boni-
ques, que bé que la toquen». Si els ju-
gadors, grans jugadors en llur majo-
ria, que formen el Barça van pel món
passejant llur classe individual però
s'obliden que allò que els pot dur al
triomf és la tasca col·lectiva ben rea-
litzada, només s'aconseguirà algun
triomf esporàdic 1 de caràcter indivi-1



Bunyols de vent
MONTSERRAT NEBOT

VERGONYA PER UN DOMÀS FRANQUISTA

Fer un moment l'alcalde de Bar-
celona Narcís Serra i els nous regi-
dors electes es van pensar que els
xiulaven i que els escridassaven a
ells. A dalt del balcó de la Casa Gran
no sabien on amagar-se veient com
la gent a baix a la plaça protestava
per què en el domàs penjat fora al
balcó hi figuressin encara el jou i les
fletxes típiques del franquisme. Se-
rra quasi bé s'amagava rera el pal
de la bandera quan se'n va adonar
del perquè protestaven. Amb gest re-
signat i d'impotència el comunista
Josep Miquel Abad i el convergent
Josep M.e Cullell responien al pú-
blic. En canvi, el republicà Hort al à,

decidit va encetar un aplaudiment
d'aprovació a la protesta ciutadana.
La pressió popular en aquest cas va
tenir un efecte immediat. Al cap de
pocs dies, per la Diada de Sant Jordi
la façana de la Casa Gran es va tor-
nar a guarnir amb domassos. El do-
màs central ja no era el mateix. Ni
jou ni fletxes; en lloc de l'àliga reial
en el domàs hi figuraven les quatre
barres. Serra no volia tornar a pas-
sar la vergonya del primer dia en
què s'havia estrenat en el càrrec i
diuen que va estar dos dies empren-
yant a l'encarregat dels serveis de
manteniment perquè li busqués el
domàs en qüestió.

GÜELL S'INTERESSA PER LES RE-
GIDORES

El regidor centrista de l'Ajunta-
ment de Barcelona Carles Güell de
Sentmenat va felicitar a la regidora
socialista electa Francesca Masgoret
el dia en què prenien possessió del
càrrec municipal, seguint l'educat
costum de felicitacions i benauran-
ces. Dins la conversa de compromís
Güell s'interessà pel nombre de do-
nes que l'esquerra catalana havia si-
tuat a l'ajuntament. «Tres -va con-
testar Francesca— i vosaltres com és
que no en porteu cap? Güell, una mi-
ca sobtat per la pregunta es va la-
mentar: «No en trobem, noia, no en
trobem de dones que vulguin cà-
rrecs de responsabilitat amb nosal-
tres».

Tantes vegades que L'HORA ha
acusat de masclistes als centristes-
ucedé en aquesta secció, potser hau-
rà fet efecte, no?

CENTRALISME FUTBOLÍSTIC 0 CENTRALISME IDEOLÒGIC

Es demana l'autonomia política de Catalunya, però de l'autonomia fut-
bolística no se'n recorda ningú (amb perdó del comentarista d'esports de L'-
Hora que fa anys que en parla). El diumenge dia 22 d'abril per la tarda els
catalans que buscaven a través de girar l'agulla de les freqüències d'ona
dels seus aparells de ràdio, noticies sobre la informació de la manifestació
pro-Estatut convocada pels partits catalans (menys ucedó) davant del Parla-
ment de Catalunya, varen tenir una demostració oïda del què significa el
centralisme radiofònic. La SER té com tots sabem les seves exigències pro-
gramatòries i tot i que el Barca no jugava (ho havia fet el dia abans) la con-
nexió futbolística de la tarda del diumenge era prioritària per a Ràdio Bar-
celona, emissora que precisament en manifestacions democràtiques sempre
s'ha caracteritzat pels seus bons serveis informatius. Perquè Ràdio Nacio-
nal, aquest cop, no sabem si per que sense UCD la «mani» no era unitària, va
pensar que no calia fer un desplegament com d'altres vegades. Hi ha però,
qui, malpensat sempre, creu que les emissores catalanes no volien fer ombra
a la retransmissió programada pel dia següent en què 27 emissores alhora
retransmetien les contestes del president Tarradellas als interrogants polítics
actuals. Hauria semblat que donaven més importància a la manifestació
convocada pels partits que a les paraules de la primera autoritat provisional
de Catalunya, i el al senyor Arandes això no li hauria agradat gens.

SERRA TENIA POB

Una fotografia que potser
vindrà històrica. L'alcalde de Barce-
lona recentment elegit va tenir que
obrir-se pas a cops de colze per
posar-se a primera fila de la mani-
festació pro-Estatut. del diumenge
dia 22 d'abril. Ja ho veieu. Sort que
els dos que té al costat són com-
panys de partit i li van fer lloc, si no
el barbut alcalde, la primera auton-
tat municipal de Barcelona no aau-
ria sortit fotografiat i algú amb »

POTSER L'ESTATUT VINDRÀ A
TRAVES D'UN MIRACLE

Hi ha qui es queixa que tot es po-
lititza però pel que sembla tot es sa-
cralitza. Encara que l'escut de la Ge-
neralitat figura a dalt de Keslogan,
no creiem que el provisional organis-
me autonòmic tingui el poder sufi-
cient com per tenir aliats tant
amunt. Serà potser un nou marke-
ting cara al consumisme dels catò-
lics progressistes?

PAR ENRERA

pas del temps potser pensaria que no
havia donat suport a la manifestació
i fins i tot els historiadors podrien
haver imaginat que no hi havia anat
(com va fer Tarradellas) i l'haurien
comparat amb el president... per
allò del veïnatge a la Plaça Sant
Jaume... o per allò del poder. La his-
•™. d'aquesta història hauria que-
dat falsejada.

Per això Serra tenia interès de no
quedar enrera.

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Pagès, Climent, el nazisme,
la moral i la dignitat

El dia de Nadal de l'any passat enterraven a Barcelona un home,que hom
havia admirat entranyablement: Joan Pagès.

Unes setmanes abans, a Paris, era enterrat un altre home, Lluís Climent
que m'havia impressionat pel seu patètic desarrelament i pel seu profund
pessimisme. • - • • ' . • - . . . • • - .

Els dos, Pagès i Climent, tenien quelcom en comú: ambdós havien lluitat
en la guerra civil espanyola del costat republicà; ambdós havien format en
els rengles de la Resistència francesa contra el nazisme; els dos, Pagès i Cli-
ment, havien passat pels camps de concentració i havien patit els horrors
d'un camp mític: Mathausen.

Supervivents de Mathausen s'han reunit ara a Barcelona. Supervivents
d'aquell camp on seixanta mil homes van morir gasejats segons la puntual i
cronològica estadística portada a terme per Lluís Climent, encara que un fei-
xista notable, Louis Darquier de Pellepoix, refugiat, com no, en l'Espanya,
franquista, assegurés a «L'Express» precisament en els dies que Pagès i Cli-
ment morien, que «els nazis només havien gasejat polls».

No he assistit a cap de les reunions dels supervivents de Mathausen, però
estic segur que l'esperit de Pagès hi haurà estat present perquè des de feia
molts anys Pagès dedicava tots els seus esforços a recuperar un període trà-
gic de la història del nostre temps. Quan en el seu petit despatx del carrer
Aragó obria un dels calaixos de la seva taula no era per a parlar-te de la
mútua mèdica amb la qual es guanyava la vida sinó per treure un paper que
recordés quelcom d'allò que molts catalans havien patit en aquells anys
d'infern. Ell tenia una frase molt gràfica per a definir el què havia estat la
seva vida: «Oblido el que m'ha passat fa un moment mentre que recordo com
si passés ara peripècies d'aquells temps; el drama dels deportats és que
viuen més l'ahir que el present». •

Lluís Climent —el recordo menjant frugalment en un petit bar situat al
davant del parisenc edifici de la Borsa- tenia més accentuat aquest drama.
Lluís Climent, que com en la història d'Albert Camus et deixava l'interrogant
de no saber escatir el que hi havia en la seva vida de solidari o de solitari -
una d per una t com a drama d'una vida— no tenia ganes de viure. «El mal
de Mathausen» l'havia marcat per sempre ja feia molts anys.

Joan Pagès sí que volia viure. Joan Pagès volia viure per veure altre cop
al carrer tot allò pel qual havia patit i havia viscut intensament: la llibertat,
la recuperació d'una Catalunya fidel a sí mateixa, la conquesta d'una justí-
cia social...

Quan ell va morir jo no era aquí i vaig sentir no poder escriure quelcom
molt llarg sobre un qualsevol dels seus molts records. Tampoc no vaig poder
fer-ho quan Climent deixà de sofrir i recuperà una pau que uns temps at-
ziacs li robaren impunement

Que valguin ara aquestes ratlles com a record a dos homes que els super-
vivents de Mathausen no oblidaran mai perquè cadascun a la seva manera
aconseguiren sobreviure per a deixar el testimoni de llur dolorosa vivència i
recordar-nos que la lluita contra el feixisme ós la lluita que va començar fa
molts anys, quan milions de «polls» foren aconduïts a les cambres de gas.

Una lluita que Pagès sintetitzava en quelcom molt senzill d'explicar i molt
difícil de dur a la pràctica:

-No perdre mai la moral; no perdre mai la dignitat j
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SOBRE
BATISTA I ROCA
; El Consell Nacional Català,

que estigué presidit pel profes-
sor Josep M. Batista i Roca,
sempre ha tingut i continua te-
nint com a única norma l'acció
no violenta.

Els membres del CNC, tant
els antics com els novells, igno-
rem que el professor Batista i
Roca, dedicat plenament a la
tasca de donar a conèixer arreu
del món, a través dels diversos
mitjans de comunicació el fet
nacional català, i a reivindicar
els drets de la nació catalana
per vies jurídiques i diplomàti-
ques internacionals, hagués
creat un exèrcit d'alliberament
nacional dels Països Catalanes,
En tot cas, creiem que resulta-
ria sorprenent que, durant els
10 anys d'existència que se li
atribueixen, aquest exèrcit
només hagués donat senyals de
vida en dues ocasions —els ca-
sos Bultó i Viola— i que, en to-
tes dues, la seva actuació ha-
gués significat un rotund fracàs.
1 Tenint en compte que durant
molts anys no ha existit cap via
pacífica per a la recuperació
dels drets nacionals dels Països
Catalanas, si resultés cert que
el professor Batista i Roca s'ha-

via compromès en l'organitza-
ció de la lluita armada per a as-
solir l'alliberament del poble de
català, en judicar-ne l'actitud,
caldria no perdre de vista les
circumstàncies especials d'o-
pressió viscudes pel nostre po-
ble.

Defensors coherentes del
dret dels Països Catalans al seu
autogovern, creiem que qualse-
vol culpabilitat que pogués
derivar-se d'accions realitzades
en territori català, només hauria
d'ésser establerta per tribunals
íntegrament catalans; pels tri-
bunals de justícia que, junt amb
l'ordenament jurídic català, ens
van ser suprimits pel dret de
conquesta, o sigui per la força
de les armes.

Tot el que queda dit tocant a
l'acusació llançada contra el
professor Batista i Roca és
igualment vàlid per les altres
persones inculpades junt amb
ell.

Demanem que això que dei-
xem exposat, sigui meditat se-
renament per tothom que esti-
mi, al mateix temps, la pau, la
llibertat I la justícia.

En nom i per acord dal
Consell Nacional Català

ARTUR COSTA

Vet aquí una mostra palpable enviada per Ferran llosa, dels
múltiples mals que se'n deriven dels aparcaments infractors.
J5n primer lloc, el peató, que a menys que no es redueixi de ta-
many ha de baixar del voravia. En segon, que els mals apar-
caments dificulten, per exemple, el trànsit del transport públic
fent-lo lent i pesant quan hauria de ser el més ràpid mitjà de
transport. Ajuntament, ja ho sabeu: mà dura i carril busl

LA UNITAT DELS
CATALANS

Senyor Director:
La unitat dels catalans ós a

hores d'ara una utopia. Els uns
perquè són independents, altres
perquè porten al costat de la si-
gla una ratlleta i el partit espan-
yol, altres diuen ser els més ca-
talans perquè no la porten i
d'altres perquè no volen casar-
se, és a dir, «contraure matri-
moni» amb aquests darrers, I
enmig de totes aquestes «esga-
rrapades amb guants», hi són
els immigrats d'un costat I els
botiflers de l'altre. Qui surt
guanyant d'aquesta discòrdia
catalana? Jo diria que els del
donut s'estan elaborant el gran
pastís, PASTIS DE DONUTS, el
qual se'l menjarà el pastisser
artesà del que trobarà «tots els
gustos».

A cada alcaldia, a cada mu-
nicipi en restarà un trosset de
«rico donut y a seguir viviendo,
atado y bien atado», que nosal-
tres continuarem pels restos en
picabaralles catalanistes i matè-
ries filosòfiques. L'Estatut? Ells
no tenen pressa i nosaltres es-
tem «massa units».

Moltes gràcies per la vostra
amabilitat. Us saluda afectuo-
sament.
JOANA POLO DE PERNAU

RECULL
DE DOCUMENTACIÓ
«MUNICIPAL»

Avui ja és ben difícil poder
consultar els materials (progra-
mes, tríptics, cartes, cartells...)
que les diferents candidatures
han realitzat a cada un dels
municipis de Catalunya. Fent
un i esforç encara seríem a
temps d'assegurar que en el fu-
tur puguin ser analitzats.
Voldríeu confiar-nos un exem-
plar dels que han estat distri-
buïts en el vostre municipi?

El Centre de Documentació,
que pertany a la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona (Bellaterra), és una Insti-
tució oberta, a la consulta pú-
blica que conservarà aquests
materials tot posant-los al ser-
vei dels ciutadans del nostre
pa(s.

EUGENI QIRAL

FIRES
DE CATALUNYA

Maig és un bon mes per a
manifestacions festives de to-
ta mena. Així, el dia 1, a més
de ser el Dia del Treball, hi
ha fira a Berga, Hostalric,
Olot, Parets i PerataJlada. El
dia 3, a Agramunt, Figueres,
Prats de Lluçanès i Vic. El
dia 5, a Bellver, comarca de
la Cerdanya. I el dia 6, diu-
menge, a Gósol, Mollerussa i
Terrassa.

FESTES MAJORS

Teniu festa el dia 1 a Pre-
mià de Dalt, Rocafort i Sant
Quintí de Mediona. £1 dia 3,
a Anglesola, Cabra del Camp,
Cabrils, Figueres, Salomó
(coincidint amb la fira), Sa-
lardú (Vall d'Aran) i Vilaller,
Finalment, el dia 6, a Gande-
sa, Cerdanyola del Vallès i
Lavern'.

CINEMA

L'estrena més important
de la setmana és, sens dubte,
el «Nosferatu» de Werner
Herzog, que fan al Montecar-
lo i al Calderón. Aquest fita,
premiat a Berlín, compta
amb una fotografia excepcio-
nal i una interpretació per
l'estil de Klaus Kinski. B
tracta d'una versió de «Drt-
cula», la novella gòtica de
Bram Stoker, encara que «•
referent immediat del fiu»
d'Herzog és el que amb ei
mateix títol feu famós un ai-

tre alemany, el gran F. ..«.

Murnau. . w

Al Novedades també uiJ»
podeu apropar. Fan « C a »
nia Suite», dirigida per Htf
bert Ross. Aquest senyo sM
llançat decididament ala w
mèdia elegant. Aquítóau n

oscaritzada intèrpret, Mag»'

Aresta, són les que 5
ra teniu a carteUera. Consui

teu.

MÚSICA

Aoabat·ITèi^
pendóiüRoroea,arai°
fan del 30 d'abril al
maig la Marija ^eu
Joan Isaac. Amb
No us ho perdeu



CONXITA SOCIAS

A Kaima, del 30 d'abril al
3 de maig tindreu jazz-con-
cert amb l'Emile Lachambre
Quartet.

El 3 de maig', al Palau,
conçons de Mahler, Milhaud
i Liszt interpretades per la
mezzo-soprano Brigitte Fass-
baender. Els dies 5 i 6, al
mateix lloc, la Orquestra
d'Espanya dirigida per Ros'
Marbà, interpretarà la «Sim-
fonia núm. 2» de Mahler (La
Resurrecció). • .

TEATRE.
Continua a la Villarroel el

«Galileu» de Brecht i la «Gavi-
na» al Teatre de l'Institut.
Igualment, teniu cada cap de
etmana l 'espectacle de

Mim-Màgia-Clown a la Cuina
de les Arts.

A la Cúpula Venus teniu
un espectacle força irreve-
rent però divertit presentat
per Can Boter i l'Orquestrina
Sardineta: «Nines de plata,
stritis de nata». Foca cosa,
en definitiva de novetats, en-
cara que sembla que aviat
tindrem coses més interes-
sants.

CASTELLS
El proppassat diumenge,

dia 29, a Vilanova i la Gletrú
s'ha celebrat la primera gran
jornada castellera de la tem-
porada, tot just iniciada.
Aquesta plana comptarà a
partir d'ara amb informa-
cions sobre les actuacions
més destacades dels caste-
llers, amb les seves arrisca-
des construccions amarades

d'un esperit de catalanitat,
arrelament popular i unitat
en l'esforç col·lectiu, tan ple
de simbolisme per a la nostra
terra.

La majoria de colles caste-
lleres ja ha sortit al carrer.
Cal esperar ara, davant les
moltes Festes Majors que bi
ha durant l'estiu, que els
nous ajuntaments recolliran
l'autèntic folklore popular,
com ara els castells, fent-los
presents a totes les Festes del
nostre país.

T V E •>•

Del circuit català recoma-
nem les Lletres Catalanes,
amb una comèdia de Carles
Soldevila. De l'estatal, aten-
ció a dimarts, que a la sego-
na cadena comença una bio-

grafia de Shakespeaie, feta
pels anglesos. Estudio 1 pre-
senta una obra de l'admirat
Jardiel Poricela. A veure què
en faran. Dissabte al matí s'-
han carregat* «El Recreo»,
que era força infame i repo-
sen «Vikie» junt amb una sè-
rie nova: només per a nens.

El bloc de pel·lícules ens
presenta I'l de Maig una co-
mèdia italiana: «Mortadella»
per a passar l'estona. Dime-
cres, biografia exemplar de
«Madame Curie», ben servida
per director i intèrpret. Di-
jous, «Fedra», amb música de
Theodorakis. Divendres, Ber-
keley. Dissabte a la nit, un
melodrama carregat d'estre-
lles: «El barco de los locos». I
a Filmoteca, imprescindible
comèdia agra de Wilder: «Bé-
same, tonto».

La paella pel mànec

Conill amb xampany
La primavera invita a sortir de Barcelona i tombar

per les seves rodalies. La Paella pel mànec també se n'-
ha anat a passejar i s'ha arribat fins al Restaurant La
Clau, situat al peu de la carretera que va de Sitges a
Sant Pere de Ribes, més a prop d'aquesta darrera po-
blació. No gaire lluny hom pot veure el massís del Ga-
rraf, el mar i les vinyes que envolten l'edifici de La Clau.

Qui ens explica com fer el conill amb xampany és
Eduard Perefia, el qui s'encarrega de la cuina en aquest
restaurant.

-Aquest és un plat molt senzill de fer. Per a quatre
Persones cal un conill, un manat de porros, un quart de
quilo de pastanagues, mitja ampolla de xampany, llard,
°" i mantega.

-Com es fa?
-En primer lloc, cal posar en una cassola una part
íJ"l a ,de U a r d * u n a d e mantega junt amb el conill,

i a d e d

•••» * r - T — i

trníJl , a d e mantega junt amb el conill,
ben i •' i ade(ïuadament salat. Es deixa rostir a foc
aboca*! q U 6 e 8 t i g U Í d a u r a t i U n COp a b d fet' B>hi

"oif1* T n a d e xamPaAY és el més indicat?
Uable AQ i"3186701- Encara que potser el més aconse-
cassok «i X a m p a n y 8ec- J u n t a m b eU« e s P° s e n a l a

Pastanaa P O I T O S ' t a U a t s a t i r e s llargues i fines, i les
^ s o s , a voluntat del cuiner.

? j n t Els Po r r o s fan a i 8 u a i cal

c°m el ifmiïS j , r o s t i t h a # consumit tant el xampany
ca a la rn«ni 8 v e8 e t ak. Quan ha passat això, s'abo-
^ e cor? M ? 1'JUSt ÜBB a c o b r i r «1 «>8tít, brou fluix, i

-El bron íta
J

COUre f m s (ïue e l c o n i U é s b e n ^ d * 8 -
Pastilla prepar d s e r e s p e c i a l 7 P o t f e r - s e servir el de

favors R'K8'ienceres ° a

esPerar a m à ?0Ure ** j u n t E l s P o r r o s f a n

S rotit h #

—Jo no ho recomanaria. Crec que és preferible que
els ingredients siguin naturals. Fot ser un brou vegetal,
o d'altra menar però natural.

-Quanta estona es triga en fer aquest plat?
-Aproximadament, dues hores. Això, des de que es

comença a preparar.
-Teniu alguna altra recomanació especial a fer?
-Si . Jo aconsello que es faci d'un dia per al se-

güent És la millor manera de que el conill agafi tot el
gust. Això si, no s'ha de deixar reposar a la nevera.

A La Clau encara hi ha tranquil·litat, doncs és mitja
tarda i no han vingut els clients de la nit Aquesta tran-
quil·litat ni tan sols és pertorbada pels cotxes que de
tant en tant passen per la carretera. D'aquest bonic
lloc, proper a Barcelona, vet aquí un plat que, ben se-
gur, resultarà deliciós. Ho proveu? Endavant!!



La Setmana a Televisió
Del 30 d'abril al 6 de maig

CIRCUIT CATALÀ
Dilluns, 30

PRIMERA CADENA

13.30 Crònica esportiva
14.00 Crònica
16.15 Cita a mitja tarda

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 D'un temps, d'un país:
«Sant Jordi*
24.00 Català amb nosaltres (re-
petició) .

Dimarts, 1

PRIMERA CADENA
13.30 Signes '

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Signes (repetició)

Dimecres. 2

PRIMERA CADENA
13.30 De bat a bat
14.00 Crònica
16.15 Lletres catalanes: «Neces-
sitem senyoreta», de Carles Sol-
devila. Dir.: Antoni Chic. Int.:
Marta Padovan, Jordi Serrat,
Pau Garsaball

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Lletres catalanes (repeti-
ció)

Dfyous, 3

PRIMERA CADENA
13.30 Les nostres coses: «Les
pedres de Menorca»
14.00 Crònica
16.15 Escenari

. SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23,30 Escenari (repetició)

Divendres, 4

PRIMERA CADENA
13.30 Catalunya i Balears avui
14.00 Crònica
16.15 Vostè pregunta...

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Les nostres coses (repeti-
ció)
24.00 Catalunya i Balears avui
(repetició)

Dissabte, 6

PRIMERA CADENA

10.50 Català amb nosaltres • •
11.10 Terra d'escudella: «Hidra
emissió pirata» (II)

Diumenge, 5

PRIMERA CADENA

11.1Q Terra d'escudella (repeti-
ció)

CIRCUIT ESTATAL
Dilluns, 30

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediarío
15.35 Hora 15
15.45 Nombres de ayer y de
hoy
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos
20.00 Estudio estadio
21.30 Telediario
22.05 Volta ciclista a Espanya
22.00 300 millones
23.20 Los Roper: «No hay nada
como el espectéculo»
23.50 Ultimas noti l a s

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Revista de cine núm. 233
21.50 Mas allà
22.30 Tribuna internacional

Dimarts, 1

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Revista de toros
16.15 Llargmetratge: «Mortade-
lla». Dir.: Mario Monicelli. Int.:
Sofia Loren, William Devané
18.00 El drco Ringling
19.00 Un globo, dos globos, tres
globos
20.00 Holmes y Yo-Yo: «Connec-
tion, connection»
20.30 Primera pàgina
21.30 Telediario
22.10 Volta ciclista a Espanya
22.25 Vacaciones en el mar:
«Los ojos del amor» (II)
23.25 Ultimas noticlas '

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.30 Recital: Janot Starker (II)
21.20 Will Shakespeare: «fil
pastor muerto» (I)
22.30 Tribuna econòmica

Dimecres, 2

PRIMERA CADENA

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Vivir cada dia
19.01 Un globo, dos globof, tres
globos
19.20 Mujeres: «Madame Cu-
rie». Dir.: Mervyn La Roy. Int :

Greer Garson, Walter Pidgóon,
Robert Walker
21.30 Telediario
22.05 Volta dclista a Espanya
22.20 Estudio 1: «El sexo dèbil
ha hecho gimnasia», d'Enrique
Jardiel Poncela. Int.: Elena Te-
jeiro, Maria Puig
23.45 Ultimas notícies

SEGONA CADENA

19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Imagenes '
21.30 Pop-grama
22.30 Tribuna de la historia

Dijous, 3

PRIMERA CADENA

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
16.35 Hora 16
15.45 Cafè de redacción
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos
20.00 Perfiles
20.30 Un mito llamado... «Gea»
(I) '•

21.30 Telediario
22.05 Volta ciclista a Espanya
22.20 Sedón de noche: «Fedra».
Dir.: Jules Dassin. Int.: Melina
Mercouri, Anthony Perklns, Raf
Vallone ,

0.16 Ultimas noticies

Divendres, 4

PRIMERA CADENA

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario '
15.35 Hora 16
16.45 Los espectàculos
16.15 Tenis: Quarts de final Co-
pa Tenia Femení
19.00 Un globo, dos globos, tres
globos
20.00 Con ocho basta: «jHay un
medico en casa?»
21.00 365 dias en la vida de un
niflo: «El bebè tiene seis meses»
21.30 Telediario
22.05 Volta Ciclista • Espanya
22.20 El hombre y la Tlerra:
«Aves esteparias» (II)
22.55 Investigadon OVNI: tln-
cidente de creérselo o no creér·
telo»
23.50 Ultimas noticias

SEGONA CADENA

19.31 Polideportivo
20.00 Redacdón de noche •
20.30 Cine club: Cicle Busby
Berkeley: «Vampiresas 1933».
Dir.: Mervyn Le Roy. Int.: Joan
Blondell, Ruby Kealer
22.30 Opinión pública

Dissafcta, 5

PRIMERA CADENA

12.01 Vlkie d vikingo

12.30 El hidroavión de Baley:
«El atraco»
13.00 Torneo
14.00 Tiempo libre
14.30 JB1 canto de un duro
15.00 Noticias del sabado
15.35 El bosque de Tallaa <A
dónde vas, Jackie»
16.00 Primera sesión: «El hom-

bre que se quiso matar». Dir.: Ra-
fael Gil. Int : Tony Leblanc, An-
tonio Garisa
17.45 Aplauso
19.30 Erase una ves... el hom-
bre: «El Rey Sol»
20.00 Los angeles de Charlife:
«Se me recordarà»
21.00 Indorme semanal
22.00 Noticias del sabado
22.30 Volta ciclista a Espanya
22.45 Sabado cine: «El barco de
los loco». Dir.: Stanley Kramer.
Int: Vivien Leigh, Simone Signo-
ret, etc.

1.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
15.31 Novela: «Los tres mosque-
teros». Cap. 1, n , III1IV
17.00 El perro de Flandes: «El
mollno de los tiempos de Napo-
león»
17.30 Raicesr «Cuatro oficiós»
18.00 Retransmissió esportiva
19.30 La clave

Diumenge, 8

PRIMERA CADENA

9.31 Hablamos
10.00 El diadelSeflor
10.45 Conderto: Shostekovitcni
Scriabin
11.46 Gente joven
12.30 Sobre el terreno
14.00 Sietedias
16.00 Noticias del domingo
15.35 Fantàstico
19.00 626 líneas . -
20.00 Futbol: Real MadrW-z»
rasoza
22 00 Notidas del dotntog»
22.30 Volta Ciclista a Espany»
22.46 Molses. Episodi núm. 4

23.46 Ultimas notidaí

; SEGONA CADENA
i D»w 1 • «jp1!"* "—

18.00 Los paladines:
Dlos» (I)
16.30 V
17.00 Los casos
«El caso de Xirkop
18.00 Dibujos
19,15 panorama
18.45 Conderto:
Beethoven
19.46 Filmoteca
tonto». Dir.:
Dean Martin,
Pam Ray Watlston
21.60 U dansa
22.30 A fondo

TV:



Una Institució Catalana
al Servei Públic.

Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.

Recordi els nous telèfons de l'hospital
3473133Í3481144

Urgències 2355555
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